Nr. 25
Tapiliut
1994-imit 2004-imut Kommunemi
pilersaarummut Ilulissat Kommuneani
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Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 25-mut siunnersuut Teknikkimut Avatangiisinullu Ataatsimiititaliamit 21.02.2007-imi akuersissutigineqarpoq.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 blev godkendt i
Udvalget for Teknik og miljø den 21.02 2007.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 22-mut siunnersuut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliamit 28.03.2007-imi akuersissutigineqarpoq.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 blev godkendt i
Kommunalbestyrelsen den 28.03.2007.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 25-mut siunnersuut piffissami
02.04.2007 – 14.05.2007-imi tamanut tusarniaassutitut saqqummiunneqarpoq.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 er fremlagt til
offentlig høring i perioden 02.04.2007 – 14.05.2007.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliut nr. 25 Teknikkimut Avatangiisinullu
Ataatsimiititaliamit 06.06.2007-imi inaarutaasutut akuerineqarpoq.

Kommuneplantillæg nr. 25 blev endeligt vedtaget i
Udvalget for Teknik og miljø den 06.06.2007.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliut nr. 25 Kommunalbestyrelsimit
19.06.2007-imi inaarutaasutut akuerineqarpoq.

Kommuneplantillæg nr. 25 blev endeligt vedtaget i
Kommunalbestyrelsen den 19.06.2007.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliut nr. 25 Naalakkersuisut 12.07.2007imi akuerivaat.

Landsstyret har den 12.07.2007 godkendt Kommuneplantillæg nr. 25.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliut nr. 25 16.11.2007-imi tamanut nalunaarutigineqarpoq.

Kommuneplantillæg nr. 25 er offentligt bekendtgjort
den 16.11.2007.

Tamatuma kingorna tassunga atasumut Illoqarfiup ilaanut pilersaarut
E12.1-mi sanaartugassat illuliassallu aallartinneqarsinnaapput.

Herefter kan anlæg og byggeri i henhold til tilhørende
Lokalplan E12.1 igangsættes.

Nr. 25
Tapiliut

Tillæg

1994-imit 2004-imut Kommunemi
pilersaarummut Ilulissat Kommuneani

til Kommuneplan 1994-2004
for Ilulissat Kommune

Immikkut atugassanut teknikkimullu imm. ilaa nutaaq E12,
immikkullu ittumik killeqarfeqartitaq nutaaq S26

Nyt delområde E12 til særlig anvendelse
og teknik samt ny klauzuleret zone S26

Qaartartuusivik
IMARISAI

Sprængstofmagasin
INDHOLD

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

Tunulequtaq ...................................................................... 1
nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermut attuumassutit .... 1
Kommunep pilersaarusiorneqarneranut attuumassutit ...... 2
Pilersaarutinut allanut attuumassutit ................................. 2
Pilersuineq ........................................................................ 4
Tamanut saqqummiussineq............................................... 4
Kommunemut pilersaarutip atuuffii .................................. 4

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

Baggrund........................................................................... 1
Forholdet til landsplanlægningen ...................................... 1
Forholdet til kommuneplanen ........................................... 2
Forholdet til anden planlægning........................................ 2
Forsyning .......................................................................... 4
Offentliggørelse ................................................................ 4
Kommuneplanens retsvirkninger ...................................... 4

Killissatut malittarisassat ........................................ 6 Rammebestemmelser ................................................6
Killissatut imm. E12-imut malittarisassat nutaat............... 6
Killeqarfeqartitaq immikkut ittoq s26 ............................... 6

Nye bestemmelser for rammeområde E12 ........................ 6
Ny Klausuleret zone S26................................................... 6

Nassiussivissat ........................................................... 8 Udsendelsesliste .........................................................8
Kommunemut pilersaarut sunaana ........................ 9 Hvad er en kommuneplan ........................................9
Ilanngussaq 1: Nunap assinga killiligaq

Bilag 1: Rammekort

NASSUIAAT

REDEGØRELSE

NASSUIAAT

REDEGØRELSE

A. TUNULEQUTAQ

A. BAGGRUND

Qaartartut pillugit pissutsit eqqumaffigineqarnerulernerisa
aammalu pinngitsunik toqoraaniartartunik nunarsuarmioqatigiit nakkutilliinerunerisa nassatarisaannik 1. september 2006-imi atuutilersumik qaartartut aqunneqarnissaat
pillugit Naalakkersuisut nutaamik nalunaarusiaq akuersissutigaat.

Som opfølgning på den skærpede situation
omkring eksplosivstoffer og verdenssamfundets øgede fokus på terrorvirksomhed,
har Landsstyret fået vedtaget en ny bekendtgørelse om administration af eksplosive stoffer, der trådte ikraft den 1. september 2006.

Nalunaarusiat nutaap akuersissutigineqarnerani anguniagarisat tassaasimapput ilaatigut pinngitsunik toqoraaniartartunik pinaveersaartitsinissaq Europamullu qaartartunik
ingerlatsitseqqiisarneq, ilaatigullu innuttaasunut isumannaallisaanerup nalinginnaasumik annertusarnissaa. Illoqarfiit ingerlalluarlutik nunami pisartut pitsaasut nassatarisaannik immikkoortut sanaartorfiusut allineqartuartuupput, tamannalu ingammik Ilulissanut atuuttuuvoq.

Målene med vedtagelsen af den nye bekendtgørelse var dels at forebygge terrorvirksomhed og viderekanalisering af eksplosive stoffer til Europa og dels generelt at
højne sikkerheden for befolkningen. Med
de positive tendenser i landet, hvor mange
byer er i god vækst, bliver de bebyggede
områder til stadighed udvidet, hvilket i høj
grad gælder for Ilulissat.

Taamaannerata nassatarivaa Kalaallit Nunaanni qaartartuusiviit pioreersut sanaartukkanut ingerlatsivinnullu pioreersunut qanillivallaarsimanerat. Taamaattumik nalinginnaasumik inuiaqatigiinnut ajutoorneq artornartunik nassataqartitsisinnaavoq, ingammillu qanittuni najugaqartunut.

Dette har medført, at allerede eksisterende
sprængstofmagasiner flere steder i Grønland er kommet for tæt på eksisterende
byggeri og anlæg. En ulykke kan derfor få
alvorlige følger for samfundet i almindelighed og de nærmeste beboere i særdeleshed.

Aamma tamanna Hotel Arcticip akiani qaartartuusivimmut tunngavoq. Qaartartuusivik atugassaagallartutut ippoq, mittarfiliornerummi atatillugu sananeqarsimavoq.

Dette gælder også for det sprængstofdepot,
som har været beliggende overfor Hotel
Arcic. Sprængstofdepotet er af midlertidig
karakter, da det er blevet opført til brug for
anlæg af lufthavnen.

Taamaattumik qaartartuusiviliornermut, tassungalu immikkut ittumik killeqarfeqartitamik, qaartartut pillugit
Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarusiaat nr. 14,
21. august 2006-imeersumi nutaamik nalunaarusiami malittarisassanik najoqqutaqartumik nutaamik nunaminertamik atugassiinissamut pilersaarusiornermi aqqusaagassanik aallartisaanissaminik Teknikkimut Avatangiisinullu
Ataatsimiititaliaq 21.02.2007-imi aalajangiussivoq.

Derfor besluttede Udvalget for Teknik og
Miljø den 21.02.2007 at igangsætte den
planproces, der udlægger et nyt areal til
opførelse af et sprængstofmagasin med
tilhørende klauzuleret zone, der overholder
bestemmelserne i den nye bekendtgørelse –
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 21.
august 2006 om eksplosive stoffer.

B. NUNA TAMAKKERLUGU PILERSAARUSIORNERMUT ATTUUMASSUTIT

B. FORHOLDET TIL LANDSPLANLÆGNINGEN

(Aningaasaqarnermut inatsit ilanngullugu)
Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 25 pilersaarusiat allanut aningaasaqarnermulluunniit inatsimmut siunniuteqanngilaq.

(Herunder finansloven)
Kommuneplantillæg nr. 25 påvirker ikke
landsplanlægningen eller finansloven.
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C. KOMMUNEP PILERSAARUSIORNEQARNERANUT ATTUUMASSUTIT

C. FORHOLDET TIL KOMMUNEPLANEN

(Kommunep missingersuutaa ilanngullugu)

(Herunder kommunens budget).

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 25 kommunip
missingersuutaanut sunniuteqanngilaq.

Kommuneplantillæg nr. 25 påvirker ikke
kommunens budget.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 25 Ilulissat
Kommuneanut Kommunep pilersaarutaa 1994-2004-mut
ilaavoq.

Kommuneplantillæg nr. 25 indgår som en
del af Kommuneplan 1994-2004 for Ilulissat Kommune.

Hotel Arcticip akiani qaartartuusiviugallartumut kommunep pilersaarutaaniippoq immikkut ittumik killeqarfeqartitaq S6. Qaartartuusivik taanna ataani immikkoortoq D-mi
takuneqarsinnaasutut allamut inissikkallarneqareersimavoq. Kommunep pilersaarutaanut tapiliut nr. 22-p akuerineranut atatillugu killeqarfeqartitaq immikkut ittoq S6
atorunnaarsinneqarpoq. S6 ataani iluseq 1-imi takuneqarsinnaavoq.

Kommuneplanen omfatter en klausuleret
zone S6 omkring det midlertidige sprængsofmagasin over for Hotel Arctic. Dette
sprængstofmagsin er allerede flyttet til en
anden midlertidig placering, som fremgår af
nedenstående afsnit D. Den klausulerede
zone S6 er blevet ophævet i forbindelse
med godkendelse af kommuneplantillæg nr.
22. S6 fremgår af nedenstående figur 1.

Iluseq 1 / Figur 1

KILLISSATUT IMM. E12
Kommunep pilersaarutaanut tapiliutit matuma atuutilerneratigut killeqarfittut immikkoortoq E12 aammalu immikkut atugassanut teknikkimullu killeqarfeqartitaq immikkut
ittoq S26, killeqarfinnut nunap assingani takutinneqartutut
aalajangersarneqarput.

RAMMEOMRÅDE E12

D. PILERSAARUTINUT ALLANUT ATTUUMASSUTIT

D. FORHOLDET TIL ANDEN PLANLÆGNING

Illoqarfiup ilaanut pilersaarut E12.1
Killeqarfittut immikkoortumi E12-imi nutaami annikitsorsiortunik malittarisassanik aalajangersaasumik Kommunep pilersaarutaanut tapiliut nr. 25-ip suliarinera ilutigalugu Illoqarfiup ilaanut pilersaarut E12 suliarineqarpoq.

Lokalplan E12.1
Sideløbende med udarbejdelsen af Kommuneplantillæg nr. 25 er udarbejdet Lokalplan E12.1, der fastlægger de detaljerede
bestemmelser for det nye rammeområde
E12.
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Med ikrafttræden af nærværende kommuneplantillæg fastlægges et nyt rammeområde E12 og en ny klauzuleret zone S26 til
særlig anvendelse og teknik som vist på
rammekortet.
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Mittarfiup eqqaani nunaminertat timmisartunut
akornutaasussaanngitsut
Mittarfiup tallineqarnissaanut pilersaarusiorneq 2007-imi
aallartinneqassasoq naatsorsuutigineqarpoq. Timmisartut
mikkiartornerminni tingilernerminnilu aqunneqarluarsinnaanerussammata mittarfiup eqqaani nunaminertat akornutaasinnaajunnaarsinneqassapput. Mittarfiup eqqaani
nunaminertaqartiterpoq timmisartunut akornutaanaveersaarutaasunik, ilaatigut nunaminertanik manissunik sivingasunillu ilaatigullu mittarfiup uiguani mikkiartornermi
tingilernermilu nunaminertat. Illoqarfiup ilaanut pilersaaruteqarfik qatsissutsimi 73-imi nunaminertamik manissumik sunnerneqarpoq.

Hindringsbegrænsende flader ved
lufthavnen
Det forventes, at projektering af udvidelse
af lufthavnen igangsættes i 2007. For at
skabe hindringsfrihed for luftfartøjers manøvrering med start og landing skal der
fastlægges hindringsbegrænsende flader
omkring lufthavnen. Omkring lufthavnen er
der indlagt hindringsbegrænsende flader,
dels i form af et horisontaltplan og en konisk flade og dels i form af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Lokalplanområdet berøres af en vandret flade i
kote 73.

Taamatut qatsissusiliinermi Illoqarfiup ilaanut pilersaarut
E12.1 malillugu sanaartornermi piumasaqaatit malinneqarput.

Byggeri og anlæg i medfør af Lokalplan
E12.1 overholder denne højdebegrænsning.

Qaartartuusivimmut piumasaqaatit
Ungasinngitsoq tikillugu illuliornermut sanaartornermullu
atugassanik qaartartunik kommunemi suliffeqarfinnut,
sulisitsisunut il.il. pilersuisumik Hotel Arcticip kangiatunginnguani qaartartuusivik inissisimasimavoq. Qaartartuusivik inissinneqarallarsimavoq, sanilerisanimi illulianit
sanaartukkanillu minnerpaamik ungasissuseqarfissanik
malittarisaqanngilaq. Qaartartuusivik Nuugaarsuup avannaatungaani inissarigallakkaminut nuunneqarpoq, toqqorsivittaa atuuakkallartumik inissakinnerulluni. Qaartartut
pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat
nr. 14, 21. august 2006-imeersumi piumasaqaatinik najoqqutaqarsinnaasumik qaartartuusivimmik nuunneqaqqittussaanngitsumik sanaartortoqarnissaa anguniagaavoq.
Nunaminertamik, 5 tonsit tikillugit qaartartunik inissiisoqarsinnaaffimmik toqqartuisoqarpoq.

Afstandskrav til sprængstofdepotet
Umiddelbart øst for Hotel Arctic lå indtil
for nylig det sprængstofdepot, som forsynede kommunens entrepreprenører, bygherrer, m.v. med dynamit til byggeri og anlæg.
Sprængstofdepotet lå med en midlertidig
placering, idet det ikke overholdt minimumsafstandenne fra nabobebyggelse og
anlæg. Sprængstofdepotet er flyttet til en
midlertidig placering med et midlertidigt
formindsket lager på nordsiden af Nordre
Næs nord for Ilulissat by. Målet er , at der
opføres et permanent sprængstofdepot en
placering, hvor det vil være muligt at overholde kravene i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 21. august 2006 om eksplostive stoffer. Der er udpeget et areal, der
giver mulighed for opbevaring af op til 5
tons sprænstof.

Qulaani nalunaarusiami taaneqartumi piumasaqaataasut
malittarinissaannut killeqarfeqarfimmik immikkut ittumik
nutaamik S26-mik pilersitsisoqassaaq.

For at opfylde kravene i ovennævnte bekendtgørelse oprettes en ny klauzuleret
zone S26.

Qaartartuusiviup nutaamik inissiffissaa killeqarfinnut
nunap assingani takuneqarsinnaavoq.

Den nye placering af sprængstofmagasin
fremgår af rammekortet.

Atortussat qaartuujasut
Atortussanik qaartuujasunik toqqortaqarnermut atatillugu
qaqugumulluunniit malittarisassat atuuttut najoqqutarineqassapput.

Eksplosive stoffer
De til enhver tid gældende regler i forbindelse med opbevaring af eksplosive stoffer
skal overholdes.
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Maani nunaannarmi qaartartuusivik pineqarpoq, taamaattumillu ungaluugalersuinermut, ungaluukkat matuinut
aamma isumannaallisaanermik ungasissutsinut qaqutumulluunniit malittarisassat atuuttut najoqqutarineqassapput.
Maannamut qaartartuusivimmit illunut, uuliap puuinik
aammalu atortussianut ikuallassinnaasunut nunap iluani
sinnikuusunut allanut il.il. ilioqqaavinnut 380 m-inik kaajallaasumik isumannaallisaanermik ungasissuseqartitsisoqarnissaanik, kiisalu mittarfinni timmisartut aallariartortarfiisa aammalu mittarfiisa/aallartarfiisa qeqqinit 400 minik qaninnerutillugu, imaluunniit taakkua takissutsimikkut sammiviannit 1.500 m-init qaninnerutillugu qaartartuusiviup inissinneqannginnissaanik tamanna isumaqarpoq.

Der er her tale om et sprængstofmagasin på
åbent terræn, hvorfor de til enhver tid gældende regler herfor om hegning, låger og
sikkerhedsafstande skal overholdes.

Sanaartorfigissaaneq
Qaartiterinernut, aqqusinniornernut il.il. aningaasartuutit
sanaartortitsisup akilissavai.

Byggemodning
Udgifterne til udsprængninger, vejanlæg,
m.v. afholdes af bygherren.

E. PILERSUINEQ

E. 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.

F. TAMANUT SAQQUMMIUSSINEQ

F. OFFENTLIGGØRELSE

Kommunep pilersaarutaanut tapiliut nr. 25 Kommunalbestyrelsimit 19.06.2007-imi inaarutaasutut akuerineqarpoq.

Kommuneplantillæg nr. 25 blev endeligt
vedtaget i Kommunalbestyrelsen den
19.06.2007.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliut nr. 25 Naalakkersuisut 12.07.2007-imi akuerivaat.

Landsstyret har den 12.07.2007 godkendt
Kommuneplantillæg nr. 25.

Kommunep pilersaarutaanut tapiliut nr. 25 16.11.2007-imi
tamanut nalunaarutigineqarpoq.

Kommuneplantillæg nr. 25 er offentligt
bekendtgjort den 16.11.2007.

G. KOMMUNEMUT PILERSAARUTIP ATUUFFII

G. KOMMUNEPLANENS RETSVIRKNINGER

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

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

Qup. / Side 4

Det betyder for øjeblikket, at der skal være
en sikkerhedsafstand omkring sprængstofmagasinet på 380 m til bebyggelser, oplag
af olie og andre fossile brandstoffer m.v.
samt, at sprængstof-magasinet ikke må
placeres nærmere end 400 m fra midten af
rulle-, fly- og startbaner eller nærmere end
1.500 m i længderetningen af disse.
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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.

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.
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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.

KILLISSATUT IMM. E12-IMUT
MALITTARISASSAT NUTAAT

NYE BESTEMMELSER FOR
RAMMEOMRÅDE E12

NASSUIAAT

BESKRIVELSE

Inissisimaffik
E12 Nuugaarsuup avannaatungaani inissisimavoq.

Beliggenhed
E12 er beliggende nordsiden af nordre næs.

Annertussuseq inissaqassuserlu
Sumiiffik 2.133 m²-it missaanni (0,21 ha miss.)
annertussuseqarpoq.

Størrelse og rummelighed
Området er på ca. 2.133 m² (ca. 0,21 ha).

Pissutsit pioreersut
Ullumikkut sumiiffik nunaannarmi asitut iluseqarpoq.

Eksisterende forhold
Området ligger i dag som uberørt natur.

IMMIKKOORTUMUT MALITTARISASSAT

OMRÅDEBESTEMMELSER

Atugaarnera
E12 immikkut atugassanut teknikkimullu atugassiarineqarpoq, qaartartuusivimmut inniminnigaalluni.

Anvendelse
E12 er udlagt til særlig anvendelse og teknik, og forbeholdt sprængstofdepot.

Sanaartukkat
Qaartartuusivik containerinik immikkut ittunik sanaavoq,
taakkulu sinaat pingasut qaartitarineqartarput. Taamaalilluni qaartartut pillugit Namminersornerullutik Oqartussat
nalunaarusiaat nr. 14, 21. august 2006-imeersumi malittarisassiat najoqqutarineqarput. Containerit ungerutissianik
ungaluukkersorneqarput.

Bebyggelse
Sprængstofdepotet består af særlige containere, som bliver nedsprængt ved de 3 sider,
så bestemmelserne i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 21. august 2006 om
eksplosive stoffer overholdes. Containere
indhegnes med trådhegn.

Angallanneq aamma teknikki
Eqqaavissuup tungaanut aqqusinniamit sumiiffik aqquserneqarpoq. Taanna inuinnarnut bommimik assiaquserneqarpoq, taamaallaallu immikkut akuersissuteqarnikkut
isertoqaqqusaavoq.

Trafik og teknik
Området vejbetjenes med den samme vejadgang, som vejbetjener dumpen. Denne
vej er lukket med bom for offentligheden
og adgang er kun mulig med særlig tilladelse.

KILLEQARFEQARTITAQ IMMIKKUT ITTOQ S26

NY KLAUSULERET ZONE S26

S 26 Qaartartuusivik, Ilulissat
Killeqarfittut sumiiffimmit 380 m-inik ungasissuseqartumik nunaminertamut qaartartuusivimmut isumannaallisaavik aalajangersarneqarpoq. Qaartartut pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarusiaat nr. 14, 21.
august 2006-imeersumik najoqqutaqartumik isumannaallisaavik aalajangersarneqarpoq.

S 26 Sprængstofdepot, Ilulissat
Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet er fastlagt til et areal der omfatter en
afstand på 380 m fra rammeområdet. Sikkerhedszonen er fastlagt med hjemmel i
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 21.
august 2006 om eksplosive stoffer.
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AALAJANGERSAKKAP
ATSIORNEQARNERA

VEDTAGELSESPÅTEGNING

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
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+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
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