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Nr. 11
Ilulissat Kommuneata Kommunep pilersaarutaanut 1994-2004-mut
Kommunep pilersaarutaanut tapiliut nr. 11

Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 1994-2004 for Ilulissat Kommune

Killeqarfik nutaaq A5

Nyt rammeområde A5

Kommunep pilersaarusiorneranut tapiliussaq nr. 11
suliarineqarpoq:

Kommuneplantillæg nr. 11 er
udarbejdet af:

Ilulissat Kommuneat
Teknikkimut Avatangiisinullu Allattoqarfik
Pilersaarusiornermut immikkoortortaqarfik
Postboks 520
3952 Illulissat

Ilulissat Kommune
Forvaltning for Teknik og miljø
Planlægningsafdelingen
Postboks 520
3952 Illulissat

Oqarasuaat:
Allakkasuaat:
E-mail:

Telefon:
Telefax:
E-mail:

+299 943277
+299 944178
ilulissat@ilulissat.gl

+299 943277
+299 944178
ilulissat@ilulissat.gl

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 11-mut siunnersuut Teknikkimut Avatangiisinullu Ataatsimiititaliamit 02.09.2002.-imi akuersissutigineqarpoq.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 blev godkendt i
Udvalget for Teknik og miljø den 02.09.2002.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 22-mut siunnersuut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliamit 11.09.2002.-imi akuersissutigineqarpoq.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 blev godkendt i
Kommunalbestyrelsen den 11.09.2002.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 11-mut siunnersuut piffissami
23.09.2002 – 04.11.2002-imi tamanut tusarniaassutitut saqqummiunneqarpoq.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 er fremlagt til
offentlig høring i perioden 23.09.2002 – 04.11.2002.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliut nr. 11 Teknikkimut Avatangiisinullu
Ataatsimiititaliamit 06.11.2002-imi inaarutaasutut akuerineqarpoq.

Kommuneplantillæg nr. 11 blev endeligt vedtaget i
Udvalget for Teknik og miljø den 06.11.2002.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliut nr. 11 Kommunalbestyrelsimit
25.11.2002.-imi inaarutaasutut akuerineqarpoq.

Kommuneplantillæg nr. 11 blev endeligt vedtaget i
Kommunalbestyrelsen den 25.11.2002.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliut nr. 11 Naalakkersuisut 12.05.2003 imi akuerivaat.

Landsstyret har den 12.05.2003 godkendt Kommuneplantillæg nr. 11.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliut nr. 11 16.11.2007-imi tamanut nalunaarutigineqarpoq.

Kommuneplantillæg nr. 11 er offentligt bekendtgjort
den 16.11.2007.

Tamatuma kingorna tassunga atasumut Illoqarfiup ilaanut pilersaarut
A5.1-mi sanaartugassat illuliassallu aallartinneqarsinnaapput.

Herefter kan anlæg og byggeri i henhold til tilhørende
Lokalplan A5.1 igangsættes.

Nr. 11
Tapiliut

Tillæg

1994-imit 2004-imut Kommunemi
pilersaarummut Ilulissat Kommuneani

til Kommuneplan 1994-2004
for Ilulissat Kommune

Killeqarfik nutaaq A5

IMARISAI

Nyt rammeområde A5

INDHOLD

Nassuiaat ................................................................... 1 Redegørelse ................................................................1
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Tunulequtaq ...................................................................... 1
nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermut attuumassutit .... 2
Kommunep pilersaarusiorneqarneranut attuumassutit ...... 2
Pilersuineq ........................................................................ 3
Tamanut saqqummiussineq............................................... 3
Kommunemut pilersaarutip atuuffii .................................. 3

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Baggrund........................................................................... 1
Forholdet til landsplanlægningen ...................................... 2
Forholdet til kommuneplanen ........................................... 2
Forsyning .......................................................................... 3
Offentliggørelse ................................................................ 3
Kommuneplanens retsvirkninger ...................................... 3

Killissatut malittarisassat ........................................ 5 Rammebestemmelser ................................................5
Killissatut imm. E12-imut malittarisassat nutaat............... 5

Nye bestemmelser for rammeområde A5.......................... 5

Aalajangersakkap atsiorneqarnera ........................ 7 Vedtagelsespåtegning................................................7
Kommunemut pilersaarut sunaana ........................ 9 Hvad er en kommuneplan ........................................9
Nassiussivissat ......................................................... 10 Udsendelsesliste .......................................................10

NASSUIAAT

REDEGØRELSE

NASSUIAAT

REDEGØRELSE

A. TUNULEQUTAQ

A. BAGGRUND

Kommunep pilersaarutaani imm. ilaa A-4 inissiaqarfittut
eqimattaasutut inniminnigaavoq, qaqqajunnalli saqqumisut sanaartorfiussanatik. Taamaattumik figur 1-imi immikkoortortap kitaa’tungaa takutinneqartup sanaartorfiunnginnissaa piumasaqaataavoq.

Delområde A-4 er i kommuneplanen udlagt
til tæt boligbebyggelse, hvor frie fjeldpartier skal friholdes. Det er således forudsat, at
den på figur 1 viste vestlige del af området
skal friholdes for byggeri.

Ilulissanili illoqarfimmi inissaaleqinerujussuup inissialiornissamut nunaminertanik nutaanik pisariaqartitsineq
qaffariartissimavaa, tamatumalu saniatigut nutaanik sanaartukkat illoqarfiup qeqqinut, illoqarfimmi sullissivittut
neqeroorutinut assigiinngitsunut attaveqarfigitsunut inissitsiternissaannik soqutiginninneq annertusiartuaarsimavoq.

Den alvorlige boligmangel i Ilulissat by har
imidlertid øget efterspørgselen efter nye
arealer til boligbyggeri, og samtidig har der
været en stigende interesse i at indpasse
nybyggeri i de centrale byområder, hvor der
er nem adgang til byens forskellige servicetilbud.

Sanaartornermi periarfissat pitsaanerpaat isumannaarniarlugit Kommunalbestyrelsep ineqarnermut siunertaasunut
nunaminertat nutaat inniminnerlugillu sanaartornissamut
piareersarsimavai - pingaarnerpaatillugu Qilakitsumi,
aammattaarli illoqarfimmi immikkoortortani pioreersuni
nutaanik sanaartukkat inissititersinnaaffii arlallit misissuiffigisimallugit.

For at sikre de bedste byggemuligheder har
Kommunalbestyrelsen dels udlagt og byggemodnet nye arealer - først og fremmest i
Qilakitsoq - til boligformål, dels har der
været undersøgt en række muligheder for at
indpasse nybyggeri i eksisterende byområder.

Illoqarfimmi immikkoortortat pioreersut ilanngunnerisigut
iluaqutaasinnaasut arlallit anguneqarsinnaapput, tassalu
teknikkikkut ingerlatsiviit pioreersut, soorlu aqqusernit,
erngup, innaallagissap kussinniukkallu aqqutaat atorneqarsinaalissammata, tamatumalu saniatigut nutaanik sanaartornikkut immikkoortortat pioreersut tamakku
inuummarissarlugillu nutarsarneqarsinnaammata.

Ved at inddrage eksisterende byområder
kan der nemlig opnås en række fordele, idet
det blive muligt at udnytte eksisterende
tekniske anlæg såsom veje, vand-, el- og
kloakledninger, hvor der er en tilstrækkelig
kapacitet, samtidig med, at der ved nybyggeri kan tilføres disse eksisterende områder
liv og fornyelse.

Taamaattorli Kommunalbestyrelsep paasinninnera najoqqutaralugu taamatut illoqarfimmi immikkoortortanik pioreersunik “eqimattaliineq” taamaallaat tamanut saqqummiussereernerup aammalu sanaartorniakkat ataasiakkaat
oqallisigereernerisigut tunuliaqutaqarnikkut pisinnaavoq.

En sådan ”fortætning” af eksisterende byområder bør dog efter Kommunalbestyrelsens opfattelse kun gennemføres på baggrund af en offentlig fremlæggelse og debat
af de enkelte projekter.

Tamanna tunuliaqutaralugu Kommunalbestyrelsep kommunep pilersaarutaanut tapiliutip siunnersuusiorneranut
matumunnga, aammalu tassunga ilaasumut “Illoqarfiup
ilaanut pilersaarut nr. 15”-imut siunnersuutip immikkoortortap sanaartorfiginissaanut erseqqinnerusumik malittarisassanik imaqartup tamanut saqqummiunneqarnerisigut
immikkoortortap A-4-p kitaa’tungaa inissiaqarfinnut siunertanut immikkoortortap ilaatut nutaatut A-5-itut immikkoortinneqarniarnissaa aalajangiussimavaa.

På den baggrund har Kommunalbestyrelsen
med offentliggørelsen af dette forslag til
kommuneplantillæg og et tilhørende forslag
til ”Lokalplan nr. 15”, der indeholder mere
detaljerede retningslinjer for områdets bebyggelse, besluttet at søge at udskille den
vestlige del af område A-4 som nyt delområde A-5 til boligformål.

Qup. / Side 1

NASSUIAAT

REDEGØRELSE

B. NUNA TAMAKKERLUGU PILERSAARUSIORNERMUT ATTUUMASSUTIT

B. FORHOLDET TIL LANDSPLANLÆGNINGEN

(Aningaasaqarnermut inatsit ilanngullugu)
Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 11 pilersaarusiat allanut aningaasaqarnermulluunniit inatsimmut siunniuteqanngilaq.

(Herunder finansloven)
Kommuneplantillæg nr. 11 påvirker ikke
landsplanlægningen eller finansloven.

C. KOMMUNEP PILERSAARUSIORNEQARNERANUT ATTUUMASSUTIT

C. FORHOLDET TIL KOMMUNEPLANEN

(Kommunep missingersuutaa ilanngullugu)

(Herunder kommunens budget).

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 11 kommunip
missingersuutaanut sunniuteqanngilaq.

Kommuneplantillæg nr. 11 påvirker ikke
kommunens budget.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 11 Ilulissat
Kommuneanut Kommunep pilersaarutaa 1994-2004-mut
ilaavoq.

Kommuneplantillæg nr. 11 indgår som en
del af Kommuneplan 1994-2004 for Ilulissat Kommune.

Immikkoortortap ilaata nutaap A5-ip killeqarfia
“Kommunep pilersaarutaanut tapiliut nr. 11” manna aqqutigalugu figur 1-imi nunaminertap titarnilersorlugu takutinneqartup kommunep pilersaarutaani immikkoortortap
ilaata A-4-p pioreersumit immikkoortillugu immikkoortortap ilaatut nutaatut A-5-itut avissaartinnissaa allannguutigitinneqarpoq.

Afgrænsning af nyt delområde A-5
Med dette Kommuneplantillæg nr. 11 ændres det nuværende delområde A4, til nyt
delområde A-5 i kommuneplanen, det på
figur 1 med skravering viste areal.

Iluseq 1 / Figur 1
Kommunep pilersaarutaata imm. ilaanik A-4-mik killeqarfiliinera. Immikkoortortap kitaa’tungaa takutinneqartoq kommunep pilersaarutaani nunaminertatut sanaartorfiunngitsutut innminnigaavoq tassalu “Kommunep pilersaarutaanut tapiuliut nr. 11”-ip atuutilerneratigut
inissiaqarfittut nutaatut A-5-itut atuutilissalluni. / Kommuneplanens afgrænsning af delområde A-4. Den viste vestlige del af området er
i kommuneplanen udlagt som friholdt areal og vil med ikrafttræden af “Kommuneplantillæg nr. 11” blive omdannet til nyt boligområde
A-5.

Qup. / Side 2

NASSUIAAT

REDEGØRELSE

D. PILERSUINEQ

D. FORSYNING

Nukissiorfiit imermik, innaallagissamik kissamillu pilersuineq isumagissavaat. Eqqakkanut erngup aqqutaannut
kiisalu aqquserngit suliarineqarnerat kommunimit imaluunnit suliffeqarfimmit allamit suliarineqarsinnaavoq.

Forsyning af vand, el og varme varetages af
Nukissiorfiit. Kloakering og vejbetjening
kan udføres enten af kommunen eller af
anden virksomhed.

Imermik pilersuinermut, kuuffissuarnut, innaallagissamut,
telekkut attaveqaatinut, kissamut il.il. pilersuinermik aqqutit pingaarnertut nunap ataatigoortinneqassapput, taamaattumillu assakkanut inissinneqassallutik.

Forsyningsledninger til vand, kloak, el,
telekommunikation, varme, osv. skal primært placeres under terræn. Disse skal så
vidt muligt sammentænkes med vejanlæggene, hvor de skal placeres i ledningsgrave.

E. TAMANUT SAQQUMMIUSSINEQ

E. OFFENTLIGGØRELSE

Kommunep pilersaarutaanut tapiliut nr. 11 Kommunalbestyrelsimit 25.11.2002-imi inaarutaasutut akuerineqarpoq.

Kommuneplantillæg nr. 11 blev endeligt
vedtaget i Kommunalbestyrelsen den
25.11.2002.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliut nr. 11 Naalakkersuisut 12.05.2003-imi akuerivaat.

Landsstyret har den 12.05.2003 godkendt
Kommuneplantillæg nr. 11.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliut nr. 11 16.11.2007-imi
tamanut nalunaarutigineqarpoq.

Kommuneplantillæg nr. 11 er offentligt
bekendtgjort den 16.11.2007.

F. KOMMUNEMUT PILERSAARUTIP ATUUFFII

F. KOMMUNEPLANENS RETSVIRKNINGER

Kommunemut pilersaarutip atuuffii naalakkersuisut kommunemut pilersaarummut tapiliussamik akuersinerannik
tamanut nalunaaruteqarnikkut atuutilersinneqassapput.

Kommuneplantillæggets retsvirkninger
indtræder ved offentlig bekendtgørelse af
landsstyrets godkendelse af kommuneplantillægget.

Nunap ilaanik pilersaarusiornermut kommunemut pilersaarutinut tapiliussat iluanni Kommunalbestyrelsip nunap
ilaanik pilersaarusiortussaanermik oqartussaatitaanerata
iluani atuuffeqassapput.

Retsvirkningerne gælder for Kommunalbestyrelsens kompetence til at tilvejebringe
lokalplaner inden for kommuneplantillæggets rammer for lokalplanlægningen.

Aappassaanik kommunemut pilersaarummut tapiliussaq
Kommunalbestyrelsip pilersaarutip aalajangersagartaanik
innuttaasunut atuutsitsisinnaalersinnagit kikkunulluunniit
tamanut nalunaarutigineqareersimassaaq. Kiisalu pilersaarummi matuni taaneqartut siornatigut aalajangersakkanut
killigeqqusaasut atorunnaarput.

For det andet skal kommuneplantillægget
være offentligt bekendtgjort, før Kommunalbestyrelsen kan håndhæve planens bestemmelser over for borgerne.

Kiisalu pilersaarummi uani killiliussatut aalajangersagaasimasutut eqqaaneqartut atorunnaarsinneqassallutik.

Endeligt ophæves tidligere rammebestemmelser som nævnt i denne plan.

Kommunalbestyrelsip sukkulluunniit isummersinnaapput
kommunemut siunnersuut akuerisaasimasoq allanngortinniarlugu qinnutiginiarlugu. Kommunemut siunnersuummi
siullermi allanngortitsinermi atuuttut matumanissaaq malinneqassapput.

Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid
beslutte at søge en godkendt kommuneplan
ændret. Disse ændringer skal følge samme
regler som gælder ved tilvejebringelse af
den første kommuneplan.

Qup. / Side 3

NASSUIAAT

REDEGØRELSE

Kommunep pilersaarutaanik allannguinerit taamaallaat
kommunep pilersaarutaanut tapiliummut siunnersuummik,
allannguutinik pisariaqartinneqartunik imalimmik tamanut
saqqummiussaqarnikkut piviusunngortinneqarsinnaapput.
Tamatumunnga siunertarisaq tassaavoq pilersaarusiornermik innuttaasunut, pisortaqarfinnut soqutiginnittunullu
allanut ilisimasaqartitsinissamut sunniuteqaqataanissamullu periarfissiineq. Saqqummiussinermut matumunnga atatillugu kommunep pilersaarutaanut tapiliussamut
oqaaseqaateqartoqarsinnaallunilu allannguutissanik siunnersuuteqartoqarsinnaavoq.

Ændringer af kommuneplanen kan kun
gennemføres ved at offentliggøre et forslag
til tillæg til kommuneplanen, der indeholder
de nødvendige ændringer. Hensigten hermed er at gøre det muligt for borgere, offentlige myndigheder og andre interesserede at få indsigt i og indflydelse på planlægningen. I forbindelse med denne offentliggørelse er det muligt at fremkomme med
bemærkninger og ændringsforslag til kommuneplantillægget.

Qup. / Side 4

KILLILIUSSASSATUT
AALAJANGERSAKKAT

RAMMEBESTEMMELSER

KILLISSATUT MALITTARISASSAT

RAMMEBESTEMMELSER

Kommunep pilersaarutaanut tapiliut nr. 22-p akuerineratigut killissatut malittarisassat A11-mi pioreersumiittut
annertussusaat annikillisinneqassapput, paarlattuanilli
killissatut malittarisassaq pioreersoq attatiinnassalluni.

Rammebestemmelserne er bindeledet mellem kommuneplanen og lokalplanerne, hvor
rammebestemmelserne fastlægger retningslinier for den opfølgende og mere detaljerede lokalplanlægning.

A5

Immikkoortortaq A5 nutaaq

KILLISSATUT IMM. E12-IMUT
MALITTARISASSAT NUTAAT

NYE BESTEMMELSER FOR
RAMMEOMRÅDE A5

NASSUIAAT
Sumiissuseq
Immikkoortortaq A-5 Illoqarfimmi killermi Mathias Storchip Aqqutaata aamma Illumiut akornanni inissisimavoq.

BESKRIVELSE
Beliggenhed
Område A5 er beliggende i Vestbyen mellem Mathias Storchip Aqqutaa og Illumiut.

Angissuseq aamma inissaqassuseq
Immikkoortortaq 1 ha missaannik annertussuseqarluni
sanaartorfigineqanngilaq.

Størrelse og rummelighed
Området er cirka 1 ha stort og ubebygget.

Pissutsit pioreersut
Immikkoortortamiippoq qaqqajunnaq kimmut sivinganilik.

Eksisterende forhold
Området rummer omfatter en fjeldknold,
der skråner mod vest.

Qup. / Side 5

KILLILIUSSASSATUT
AALAJANGERSAKKAT

RAMMEBESTEMMELSER

IMMIKKOORTUMUT MALITTARISASSAT
Atorneqarnera
Immikkoortortaq A5 inissiaqarnermut siunertanut inniminneerneqarpoq.

OMRÅDEBESTEMMELSER
Anvendelse
Område A5 er udlagt til boligformål.

Sanaartukkat ilusilerneri
Sanaartukkat annerpaamik ataasiinnarmik quleriilerlugit
sanaartorneqassapput. Nunap ilusaata periarfissippagu
naqqup ataani kælderimik sanaartortoqarsinnaavoq. Sanaartukkat pingaarnerutillugu qisunnik qallersimassapput
Kalaallit Nunaanni qalipaatinik nalinginnarnik qalipanneqarsimallutik, qaliallu 15 - 20 gradinik sivinganillit pappnik qallerneqarsimallutik.

Bebyggelsens udformning
Bebyggelse må højst opføres i 1 etage.
Hvor terrænet tillader det kan der etableres
kælder. Bebyggelse skal i princippet udføres med træbeklædning i traditionelle grønlandske farver, og med tagpapklædte sadeltage med taghældning på 15 - 20 grader.

Angallanneq aamma teknikki
Immikkoortortaq Mathias Storchip Aqqutaanit aqqusinniorfigineqassaaq. Naammattunik biilinut inissiiviliortoqassaaq, taamaalilluni aqqusernup sinaani inissiisarneq
pinaveersinneqassalluni. Sanaartukkat pisortat erngup,
innaallagissap aamma kussinniukkat aqqutaannut attavilerneqassapput.

Trafik og teknik
Området skal vejbetjenes fra Mathias Storchip Aqqutaa. Der skal indrettes tilstrækkelig parkering, således at parkering på offentlig vej undgås. Bebyggelse skal tilsluttes offentlige vand- EL- og afløbsledninger

Qup. / Side 6

AALAJANGERSAKKAP
ATSIORNEQARNERA

VEDTAGELSESPÅTEGNING

AALAJANGERSAKKAP
ATSIORNEQARNERA

VEDTAGELSESPÅTEGNING

AKUERSISSUT
Kommunep pilersaarutaanut tapiliut nr. 11 Teknikkimut
Avatangiisinullu Ataatsimiititaliamit 06.11.2002-imi utaqqiisaasumik akuerineqarpoq.

GODKENDELSE
Kommuneplantillæg nr. 11 blev foreløbigt
vedtaget i Udvalget for Teknik og miljø den
06.11.2002.

Kommuneplantillæg nr. 11 blev endeligt vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25.11.2002.

Kommuneplantillæg nr. 11 blev endeligt
vedtaget i Kommunalbestyrelsen den
25.11.2002.

TAMANUT TAKUSASSIARINNINNEQ
Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 11 inaarutaasumik akuersissutigineqarsimasoq tamanut takusassiarineqarpoq.

OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE
Endeligt vedtaget Kommuneplantillæg nr.
11 er offentlig bekendtgjort.

Ilulissat, ulloq 16.11.2007

Ilulissat den 16.11.2007

TAMANUT TAKUSASSIARINNINNEQ
Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 11 inaarutaasumik akuersissutigineqarsimasoq tamanut takusassiarineqarpoq.

OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE
Endeligt vedtaget Kommuneplantillæg nr.
11 er offentlig bekendtgjort.

Ilulissat, ulloq 16.11.2007.

Ilulissat den 16.11.2007.

Qup. / Side 7

KOMMUNEMUT PILERSAARUT
SUNAANA

HVAD ER EN KOMMUNEPLAN

Namminersornerullutik Oqartussat Nalunaarutaat nr. 23,
18.11.1992-imeersoq, nal. nr. 39, 20.09.1994-imeersukkut
aamma nal. nr. 43, 15.11.1994-imeersukkut allanngortinneqartoq najoqqutaralugu pilersaarusiorneq nunaminertanillu oqartussaaffeqarneq aqqutigalugit kommunep iluani nunaminertat
inuiaqatigiinni tamakkiisumik naliliineq aallaavigalugu atorneqartinnissaannut ilapittueqataanissaminut Kommunalbestyrelse
pisussaavoq.

I henhold til Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr.
23 af 18.11.1992, som er ændret af bek. nr. 39
af 20.09.1994 og af bek. nr. 43 af 15.11.1994
påhviler det Kommunalbestyrelsen gennem
planlægning og arealadministration at bidrage
til, at arealer inden for kommunen anvendes ud
fra en samfundsmæssig helhedsvurdering.

Taamaattumik kommunemi pilersaarusiornerup suliassarpiaraa
nunaminertanut sannavissanullu tunngasut aaqqissuutissallugit
taamattaarlu nunaminernik ingerlatsinermi oqartussaanernut
tunngasut killilersussallugit.

Kommuneplanlægningens centrale opgave er
derfor at regulere areal- og bebyggelsesforholdene, samt at afgrænse kompetenceforholdene
for arealadministrationen.

Ilulissat Kommuneanut Kommunemut pilersaarut 1994-2004mut kommunep pilersaarutaanut tapiliut ilaavoq. Kommunep
pilersaarutaani kommunalbestyrelsep nunaminertanik atuinissamut najoqqutassat, sanaartornissamut tunngasut taamattaarlu
aqqusernit, aqqusineeqqat teknikkikkullu atortut kommunemi
aalajangersorsimavai.

Kommuneplantillægget er en del af Kommuneplan 1994-2004 for Iluliisat Kommune. I kommuneplanen har Kommunalbestyrelsen fastlagt
retningslinier for arealanvendelse, bebyggelsesforhold samt placering af veje, stier og tekniske
anlæg i kommunen.

Kommunemut pilersaarutip siullermik aallaqqaasiut tapiliutip
tunulequtaanut tunngasoq, nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermut attuumaneq (tassaniilluni aningaasanut atugassanngortitsinermut inatsit), kommunemut pilersaa-rutinut attuumasut
(tassaniilluni kommunep aningaasatigut pilersaarutaa)tamanullu
alunaaruteqariuseq imarai.

Kommuneplantillægget indeholder først en
indledning, der omhandler baggrunden for tillægget, forholdet til landsplanlægningen (herunder finansloven), forholdet til kommuneplanen (herunder kommunens budget) og offentlighedsproceduren.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliummiippoq nassuiaat, tassani
kommunep pilersaarutaanut tapiliummut tunngavigisatut siunertat aalajangersorneqarlutik. Tamatuma kinguleraa pingaarnerusutut ilusiliussaq.

Selve kommuneplantillægget består af en redegørelsesdel, der fastlægger de målsætninger, der
ligger til grund for kommuneplantillægget.
Herefter kommer hovedstrukturen.

Tullinnguuppoq immikkoortoq killeqarfimmut malittarisassat,
ilaatigut kommunep pilersaarutaani nalinginnaasumik killeqarfimmut ilaatigullu killeqarfinnut nutaanut malittarisassanik
imalik. Taakku saniatigut immikkoortortamiipput killissatut
malittarisassat pisoqqat, malittarisassanit nutaanit taakkuninnga
taarserneqarsimasut.

Dernæst kommer et afsnit med rammebestemmelser med dels kommuneplanens generelle
rammebestemmelser og dels de nye rammebestemmelser. Afsnittet indeholder desuden de
gamle rammebestemmelser, som er afløst de
disse nye bestemmelser.

Ilulissat Kommuneat
Teknikkimut Avatangiisinullu Allattoqarfik
Pilersaarusiornermut immikkoortortaqarfik
Postboks 520
3952 Illulissat

Ilulissat Kommune
Forvaltning for Teknik og miljø
Planlægningsafdelingen
Postboks 520
3952 Illulissat

Oqarasuaat:
Allakkasuaat:
E-mail:

Telefon:
Telefax:
E-mail:

+299 943277
+299 944178
ilulissat@ilulissat.gl

+299 943277
+299 944178
ilulissat@ilulissat.gl

NASSIUSSIVISSAT

UDSENDELSESLISTE

Aningaasaqarnermut Pisortaqarfik - Økonomidirektoratet
Avatangiisinut Pinngortitamullu Pisortaqarfik - Direktoratet for Miljø og Natur
Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik - Direktoratet for Boliger og Infrastruktur
Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik - Familiedirektoratet
Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Pisortaqarfik – Direktoratet for
Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke
Peqqissutsimut Pisortaqarfik - Direktoratet for Sundhed
Inuussutissarsiutinut Pisortaqarfik - Erhvervsdirektoratet
Kommunalbestyrelsi - Kommunalbestyrelsen
Ilulissat Kommuneat, Inunnik Isumaginnittoqarfik - Ilulissat Kommune, Social Forvaltningen
Ilulissat Kommuneat, Kultureqarnermut Ilinniartitaanermullu Isumaginnittoqarfik – Ilulissat Kommune,
Kultur og Uddannelsesforvaltning
Ilulissani Inuutissarsiuteqarnermut Isumalioqatigiissitat - Ilulissat Erhvervsråd
Ilulissani Sulisitsisut Peqatigiiffiat - Ilulissat Arbejdsgiverforening
Takornariartitsisartut - Turistoperatørerne
Ilulissani Katersugaasivik - Ilulissat Museum
Masanti Ilulissat
6B
Kampsax
Avannaa Arkitekter
Nukissiorfiit, Ilulissat Energitjeneste
Ilulissani Politeeqarfik - Politistationen i Ilulissat - Politistationen i Ilulissat
Ilulissani Qatserisarfik - Brandstationen i Ilulissat
Asiaq
Peqqinnissamut Isumaginnittoqarfik, illoqarfiup eqqaatalu napparsimaviat - Sundhedsvæsenet distriktsygehuset
Iluliarmioq
Arctic TV
Ilulissat Radio

