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VEJLEDNING 

 

En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje 
o.s.v. skal anvendes, placeres og udformes inden for et bestemt område. 

Lokalplanen består af en redegørelsesdel og en bestemmelsesdel. 

I redegørelsen fortælles kort om lokalplanens formål og intentioner, om de eksisterende
forhold inden for og omkring lokalplanområdet samt om, hvordan lokalplanen 
forholder sig til den øvrige planlægning. 

Lokalplanbestemmelserne er bindende. 

Efter Landstingsforordning nr. 6 af 19. december 1986 om arealanvendelse med senere 
ændringer samt Bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 1992 om arealanvendelse med 
senere ændringer har Kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde en lokalplan: 

• Når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. 

• Inden et større byggeri, anlægsarbejde eller arealtildelinger kan sættes i gang. 

Formålet med lokalplanpligten er at opnå større sammenhæng i planlægningen og 
inddrage borgerne heri. 

Et lokalplanforslag skal derfor offentliggøres i mindst 6 uger. Herefter vurderer 
Kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, førend planen 
eventuelt endeligt vedtages. 

Lokalplanens retsvirkninger er nærmere omtalt i lokalplanen. 
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REDEGØRELSE 

Lokalplanens baggrund 
Ønsket om at tilbyde Nuuks borgere flere og 
tidssvarende institutioner, ligger til grund for 
udarbejdelsen af denne lokalplan. Den giver 
mulighed for at opføre en ny institution på et 
område ved Saqqarliit med plads til 4 
grupperum med fællesrum og fælles 
legeplads.  

Lokalplanområdet 

Afgrænsning 
Lokalplanområdet afgrænses mod nord af 
Lyngby – Tårbækvej, mod nordvest af blok 
17 og mod syd af et åbent område og 
bebyggelsen på Saqqarliit.  

Lokalplanområdet er ca. 0,5 ha. og er 
beliggende, Nuuk bydel.  

 
Fig. 1 Luftfoto over lokalplanområdet 

Lokalplanområdets omgivelser  
Den nye institution kommer til at ligge 
mellem to markante områder. Radiofjeldet og 
Saqqarliit. 
Området mellem Saqqarliit og Lyngby-
Tårbækvej er tæt bebygget med 
enfamilieboliger, bortset fra lokalplan-
området. 
Rækkehusene på radiofjeldets rand er et 
meget markant landskabeligt træk, når man 
opholder sig på Saqqarliit.  
Den nye institution kommer derfor til at 
forholde sig mere til bebyggelsen på 
Radiofjeldet og derfor skal bygningens 
udformning og farvevalg indpasses i forhold 
dertil. 

Bebyggelse  
Området er i dag uden bebyggelse. I henhold 
til kommuneplanens rammebestemmelser er 
der plads til opførelse af en institution i 
områdets nordligste del mod Lyngby-
Tårbækvej. Lokalplanen udpeger et byggefelt 
til formålet, som friholder overgangen fra det 
meget vide, landskabelige rum mellem 
bygningerne på Radiofjeldet til den sydvendte 
skråning med de mindre enkeltbygninger. 

Landskab og vegetation 
Området, der i dag har en naturlig karakter, 
skal så vidt muligt bevares. I forbindelse med 
byggeri o.l. skal eksisterende muld og fauna i 
størst muligt omfang bevares eller behandles 
og opmagasineres på en måde, så det kan 
lægges tilbage efter anlægsperioden. 

Radiofjeldet 

Saqqarliit 

Lokalplan- 
området 
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Lokalplanens formål og indhold 

Formål 
Formålet med lokalplanen er at skabe 
grundlag for opførelse af en ny institution ved 
Saqqarliit. 

Farvepalette 
Når byggeriet skal gives farver, skal det ske 
ud fra to farvepaletter, hvor RAL og NCS 
systemerne er anvendt som standarder. 

 
Fig. 2 Palette 1 

 
Palette 1 i dæmpede farver er til facader og 
gavle.  

 
Fig. 3 Palette 2 

 
Palette 2 i kontrastfarver er til andre 
bygningsdele som svalegange, døre, vinduer, 
altanværn, skure og gangbroer. 

Trafikforhold/ Veje og stier 
Vejadgang, samt parkeringsarealer til den nye 
institution skal ske fra Lyngby-Tårbækvej. 
 

Forhold til anden planlægning 

Kommuneplan 2005-2014 
Lokalplanen omfatter den nordlige del af 
rammeområde 1A3 i Kommuneplanen 2005-
2014. I kommuneplanen fastlægges områdets 
anvendelse til bolig- og institutionsformål. 

Lokalplaner 
Der er ikke tidligere udarbejdet lokalplan for 
området. 

Jordfaste fortidsminder  
Jordarbejder inden for lokalplanens områder 
er underlagt Landstingslov nr. 5 af 16. 

oktober 1980 om fredning af jordfaste 
fortidsminder og bygninger. Det betyder, at:  

Hvis der under jordarbejder findes et jordfast 
fortidsminde, skal arbejdet standses i det om-
fang, det berører fortidsmindet. De fundne 
genstande tilhører Grønlands Hjemmestyre og 
skal efter anmodning straks afleveres.  

Teknisk forsyning 

Varme  
Området varmeforsynes med fast elvarme. 
Alternative miljørigtige energikilder som 
solvarme, jordvarme m.m. kan anvendes. 

Vand 
Området vandforsynes af et lokalt, offentligt 
vandværk. 

Spildevand 
Området skal tilsluttes det kommunale 
kloaknet. 

Renovation 
Ved institutionen skal der anvendes 
affaldsstativer eller afsættes plads til 
affaldscontainere.  

Der må ikke opsættes affaldscontainere på 
parkeringsarealer. 
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Lokalplanens endelige 
retsvirkninger  
Når lokalplanen er endeligt vedtaget af 
Kommunalbestyrelsen og offentliggjort, må 
arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af 
lokalplanforslaget, kun udnyttes eller 
bebygges på en måde, som er i 
overensstemmelse med lokalplanens 
bestemmelser.  

Under visse omstændigheder kan der dog 
dispenseres fra mindre væsentlige afvigelser. 
Mere betydende afvigelser kræver, at der 
tilvejebringes en ny lokalplan.  

Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at 
arealer, bygninger og anlæg, som er indeholdt 
i planen, skal etableres. 

Den nuværende lovlige anvendelse af arealer, 
bygninger og anlæg kan fortsættes som hidtil.  

Det betyder bl.a., at den hidtidige lovlige brug 
af arealer, bygninger og anlæg kan fortsættes, 
hvorimod f.eks. ændret brug eller opførelse af 
ny bebyggelse ikke må være i strid med 
lokalplanen. 

Debatperiode og godkendelse 
Forslag til Lokalplan 1A3-1 har været 
fremlagt til offentlig debat i perioden fra den 
15. september til den 27. oktober 2008. Der er 
i debatperioden indkommet 4 bemærkninger 
og kommentarer til forslaget.  

Kommunalbestyrelsen behandlede lokalplan 
på sit møde den 24. november 2008 og 
godkendte lokalplanen med en række 
redaktionelle justeringer ændringer i forhold 
til det offentliggjorte forslag. 

Eksemplarer af lokalplanen kan læses på 
www.nuuk.gl eller læses på Landsbiblioteket, 
udleveres ved kommunens kvikskranke eller 
ved henvendelse til Forvaltning for Teknik og 
Miljø, telefon 34 74 31. 
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BESTEMMELSER 
Kommunalbestyrelsen fastlægger hermed 
følgende bestemmelser i henhold til 
Landstingsforordning nr. 6 af 19. december 
1986, som er ændret med 
Landstingsforordning nr. 1 af 18. juni 1987 
om arealanvendelse og planlægning og 
Bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 1992 
om arealanvendelse og planlægning med 
senere ændringer 

 

§ 1   Lokalplanens formål 

Lokalplanen har til formål: 
- -at udlægge et byggefelt til opførelse 

af en børneinstitution. 
- at sikre at institutionen får et velegnet 

udeareal. 
- At sikre at institutionen tilpasses den 

eksisterende bebyggelse. 
- at sikre at de bebyggelsesmæssige og 

landskabelige karakterer i området 
styrkes. 

  
§ 2  Lokalplanens område og opdeling 

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist 
på bilag 1. 

2.2 Området er ca. 0,5 ha. 

 

§ 3  Anvendelse 

3.1 Lokalplanområdet udlægges til 
børneinstitutionsformål og friholdt 
område.  

 

§ 4  Veje, stier og parkering 

4.1 Parkeringpladser skal etableres 
indenfor det på bilag 1 viste felt.  

4.2 Der skal etableres 1 parkeringsplads 
pr. 75 m² institution. 

4.3 Parkering skal holde en afstand af 
min. 5 meter til vejkant. 

4.4 Der må ikke opstilles containere på 
parkeringspladser. 

 

§ 5  Bebyggelsens omfang og placering 

5.1 Bebyggelse skal placeres indenfor det 
i bilag 1 viste byggefelt. 

5.2 Bebyggelse skal mindst holde en 
afstand af 5 meter til vejkant og 1 
meter til parkeringsarealer. 

5.3 Der kan opføres bygninger til 
børneinstitutionsformål i op til 1 etage 
med et samlet etageareal på 800 m² 
inkl. udhuse og tilbygninger.  

5.4 Hvis terrænet tillader det kan kælderen 
udnyttes. 

5.5 Terrasser kan opføres på det i bilag 1 
viste felt samt indenfor byggefeltet og 
må maksimalt udgøre i alt 250m². 

 

§ 6  Bebyggelsens ydre fremtræden 

6.1 Tagflader skal beklædes med ikke-
reflekterende, plane materialer som fx 
tagpap. 

6.2 Bygningers udvendige 
facadebeklædninger skal være matte 
og ikke-reflekterende. 

6.3 Der er fastlagt to farvepaletter, der er 
retningsgivende for hvilke farver, der 
kan anvendes. Paletterne er vist i på 
bilag 2. 

a. Palette 1, må anvendes på 
facader og gavle, 

b. Palette 2, skal anvendes på 
øvrige bygningsdele som 
skure, vindfang, svalegange, 
altanværn og gangbroer. 

6.4 På den enkelte bygning må der kun 
opsættes skilte med relation til 
virksomheder, der har til huse i 
bygningen. Skiltning skal placeres på 
husets facade og må maksimalt dække 
et areal på ½ m². 
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§ 7  Ubebyggede arealer 

7.1 Hvor vegetationen i forbindelse med 
byggeaktivitet eller anden hændelse 
ødelægges på et ikke-bebygget areal, 
skal denne retableres. Eksisterende 
muld og fauna i størst muligt omfang 
bevares eller behandles og 
opmagasineres på en måde, så det kan 
lægges tilbage efter anlægsperioden. 

7.2 Der kan opstilles hegn om en 
legeplads i tilknytning til institutionen 
og indenfor det i bilag 1 viste felt.   
Der kan maksimalt indhegnes 800 m² 
og hegnet må maksimalt være 1 meter 
høj. 
Hegnet skal udformes som sten-
gabioner eller som et trådhegn. 

7.3 Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt 
til andet formål, må kun indrettes og 
benyttes som fælles friarealer. 

7.4 Der kan etableres legepladser i det 
friholdte område. 

 

§ 8  Tekniske anlæg 

8.1 Ny bebyggelse skal tilsluttes den 
offentlige el-, vand- og kloaknet.  

8.2 Alt spildevand skal afledes via kloak. 

8.3 Overfladevand og drænvand må ikke 
ledes til kloak, men skal bortledes 
således, at der ikke opstår gener for 
omkringliggende bebyggelse, veje, 
stier og ubebyggede arealer. f.eks. ved 
afledning til grøfter. 

8.4 Ny bebyggelse skal anvende fast el-
varme eller anden miljøvenlig 
energikilde (fx fjernvarme, jordvarme, 
solceller) 

8.5 Teknisk forsyning, så som kloak, 
elektricitet og vandforsyning, må kun 
ske via nedgravede anlæg. 

§ 9  Betingelser for ibrugtagning 

9.1 Forinden ibrugtagning af nye 
bygninger skal den krævede parkering 
være etableret. 
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Palette 1: 
Facader og gavle 
 

 
 

Palette 2:  
Andre bygningsdele som svalegange, udvalgte 
vinduer / døre, altanværn, skure og gangbroer. 

A 
RAL 1013 Perlehvid 
  
 
 
 
B 
RAL 3013 Tomatrød 
S3050-Y80R/Y90R 
S3060-Y80R/Y90R 
S3560-Y80R/Y90R 
 
 
C 
RAL 3009 Oxidrød 
RAL 8012 Rødbrun 
S5030-Y80R/Y90R 
S5040-Y80R/Y90R 
S4550-Y80R/Y90R 
 
D 
RAL 7016 Antrasitgrå 
RAL 7024 Grafitgrå 
 
 
 
E 
RAL 7011 Eisengrau 
RAL 7012 Basaltgrå 
RAL 7015 Skiffergrå 
RAL 7043 Verkehrsgrau B 
 
 
F 
RAL 7000 Fehgrau 
RAL 7001 Silbergrau 
RAL 7045 Telegrå 1 
 
 
G 
RAL 7038 Achatgrau  
RAL 7044 Seidengrau 
RAL 7047 Telegrå 4 
 
 
 
H 
RAL 7032 Kiselgrå 
S2010-G50Y 
S2010-G60Y 
S2010-G70Y 
S2010-G80Y 
 
I 
RAL 1000 Grønbeige 
S2010-Y 
S2010-Y10R 
S2010-Y20R 

a 
RAL 3027 Hindbærrød 
RAL 3018 Jordbærrød  
 
 
 
 
 
b 
RAL 2000 Gulorange 
RAL 2008 Helrødorange 
RAL 2011 Tieforange  
 
 
 
 
 
c 
RAL 1007 Narzissengelb 
RAL 1033 Dahliengelb 
RAL 1037 Solgul 
RAL 1028 Melongul  
 
 
 
d 
RAL 1003 Signalgul 
RAL 1021 Rapsgul 
RAL 1023 Verkehrsgelb  
 
 
 
 
 
e 
RAL 1012 Citrongul 
NCS S2050 - G70Y/G80Y/G90Y
NCS S2060 - G70Y/G80Y/G90Y
NCS S2070 - G70Y/G80Y/G90Y
 
 
 
f 
RAL 6018 Gulgrøn 
RAL 6017 Majgrøn 
 
 
 
 
 
 
g 
RAL 7016 Antrasitgrå 
RAL 7024 Grafitgrå 
 




























