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Vejledning
En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, skal anvendes,
placeres og udformes inden for et bestemt område.
Lokalplanen består af 2 dele henholdsvis redegørelsesdelen og lokalplanbestemmelserne.
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 anden planlægning.
Lokalplanbestemmelserne er bindende. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til
formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne.
Efter Landstingsforordning nr. 6. af 19. december 1986 om arealanvendelse og
planlægning med senere ændringer og Bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 1992 om
arealanvendelse og arealplanlægning 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 således offentliggøres i mindst 6 uger. Herefter vurderer
Kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, førend planen eventuelt
vedtages endeligt.
Lokalplanens retsvirkninger er nærmere omtalt i lokalplanen.
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Redegørelse
Lokalplanens baggrund
Det er Kommunalbestyrelses ønske at udvide
havnens landområde ved opfyldning af ca. 2.500
m2 stort havnebassinareal, som skal anvendes til
offentligt havnerelaterede formål. Samtidigt med
udvidelsen skal fastlægges en mere rational arealdisponering i området, herunder i form af en oprydning af gamle skure og containere i del af området, hvilket der frigøres arealer til ny havnerelaterede dispositioner, såsom fiskefabrik. Der har
været en stigende efterspørgsel efter egnede arealer på området bl.a. til offentligt havnerelaterede
virksomheder og anlæg, forskningsinstitutioner
med naturlig tilknytning til havnen og lignende.
Kommunalbestyrelsen har også ønsket mulighed
for at etablere fjeld haller ved et fjeldparti der
grænse op til del af den vestlige del af Vestre Vig
område. Kommuneplanens rammeområde 1B1
justeres således, at området udvides med dele af
fjeldarealet, for at muliggør etableringen af fjeld
haller indenfor lokalplangrænsen. Dette ønsker
udløser udarbejdelse af et kommuneplantillæg nr.
7 til Kommuneplan 2005-2014, som er indarbejdet i lokalplanen.
På denne baggrund har Nuup Kommunea kommunalbestyrelse besluttet at udarbejde en lokalplanforslag for Vestre Vig / Kangerlukasik Avannarleq, havneorienterede funktioner.
Figur 1 Ortofoto af lokalplanpmrådet, Foto: Asiaq

Eksisterende forhold
Lokalplanområdet, som er beliggende i rammeområde 1B1 Nuuk Atlantic Harbour, er afgrænset
jvf. figur 1. Se Bilag 1.
Lokalplanområdet udgør ca. 2,0 ha. og afgrænses
af mod nord til Vestre Vig / Kangelukasik Avannarleq mod nordvest Poorsimaat, mod sydøst Qasapi og mod syd Aqqusinersuaq
Der er for området tidligere udarbejdet lokalplan
1B1-1 tidligere lokalplan 1.10 Vestre Vig, havneorienterede erhverv vedtaget den 22. november
1982.
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Nærværende lokalplan erstatter tidligere lokalplanlægning i området.

Eksisterende bygninger og anlæg
Området i Vestre Vig / Kangerlukasik Avannarleq har siden 1968 påbegyndt anvendelse med
bygning af værksteder m. v. I 1980 omdannede
man vodbinderi til rejefabrik i dag kaldt ”Polar
Raajat”. Områdets sydøstlige del er blevet i dag
udnyttet som oplagsplads for ubrugelige fiskeredskaber samt ulovlig oplæg af containere.
I området eksisterer der i dag følgende bygninger
og anlæg:
B-3112, B-2122, B-2123, B-2124, B-2125,
B2081, B-1885, B-2213, B-1718, B-2027, B1429, B-3252 og B-3699.

Figur 3 Parti fra Vestre Vig.

I området eksisterer der i dag følgende bygninger
og anlæg med tilhørende containere, som skal
nedrives/saneres med henblik på at skabe en forbedret udnyttelse af arealet:
B-2438, B-2327, B-1742, B-2437, B-2535, B2290 og B-1430. Se bilag 2.

Lokalplanens formål og indhold
Formålet med lokalplanen er at skabe et mere
harmonisk erhvervsområde, der udnytter kvaliteterne i området og tager hensyn til naboområderne. Lokalplanen skal sikre arealer til udvidelsesmulighed af fiskefabrik og lignende aktiviteter,
offentligt havnerelaterede virksomheder og forskningsfunktioner, herunder mulighed for placering
af fiskeredskabsskure tilknyttet jollefiskerne.
Endvidere er inddraget et ca. 0,2 ha, stort fjeldareal med mulighed for etableringen af fjeld haller til havnerelaterede anvendelse, såsom båd hal
jf eksempel vist i figur 3.
Lokalplanområdet inddeles i 3 delområder, A, B
og C samt et fjeldzone areal., se Bilag 2.
Lokalplanen indeholder således byggefelter og
fjeldzone, der danner grundlaget for etablering af
ny havnerelateret bebyggelse. Se Bilag 3.

Figur 4 Eksempel på båd hal
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andet til jollefisker erhvervet.
Delområde A: ingen ændringer.
Delområde B: Bygninger, skure og containere
fjernes/nedrives og efter oprydningen er fuldført
fastsættes fremtidige anvendelse til havneorienterede erhverv, som fiskefabriksanlæg, der indpasses indenfor de nye byggefelter B1 og B2. Fremtidige bebyggelse indenfor byggefelt B1 og B2
må kun bygges op til 2 etager med mulighed at
kunne indrette kontorer.

Figur 5, Parti af Vestre Vig

Delområde C: En del af havnebassinet bliver opfyldt og der udlægges 3 nye byggefelter. Delområdets fremtidige anvendelse fastlægges til offentligt havnerelaterede virksomheder, til forskningsinstitutioner med en naturlig tilknytning til havnen og lignende, herunder til jollefisker erhvervet. Desuden indretning af nødvendige anlæg, såsom banksætningsplads. Der udlægges tre
byggefelter C1, C2 og C3, som er forbeholdt til
ovennævnte formål. Fremtidig bebyggelse kun
må opføres op til 1 etage.
Fjeldzone: Der gives mulighed for etableringen af
fjeld haller til virksomheder med en naturlig tilknytning til havnen.
Lokalplanen muliggør at dele af området ved
byggefelterne B1, B2 og C1 kan indhegnes, dog
uden at den offentlige adgang til havneområdet
som helhed hindres. Lokalplanen har bestemmelser for området, der sammen med den kommunale renovationsordning, skal overalt fastholde et
pænt og ordentligt område.
Byggemodningsandel:
I delområde B skal bygherrerne deles om udgifterne efter oprydning. Det er forudsat, at Nuup
Kommuneas evt. afholdte udgifter i forbindelse
med områdets sanering skal fordeles mellem
bygherrerne.
I delområde C skal udgifter til det opfyldte areal
deles mellem bygherrerne i området.
Indenfor fjeldzonen står bygherren for alle udgifter med hensyn til etableringen af fjeld haller..

Forhold til anden planlægning
Kommuneplan
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Nuup Kommunea

6

Redegørelse
Lokalplan 1B1-3, Vestre Vig / Kangerlukasik Avannarleq, Havneorienterede funktioner

Idet lokalplanen strider imod Kommuneplan
2005-2014 med hensyn til inddragelse af et mindre fjeldareal på ca. 0,2 ha. ind i Vestre Vig område følges lokalplan af Kommuneplantillæg nr. 7
for rammeområde 1B1, Nuuk Atlantic Harbour.
Tillægget er indarbejdet i lokalplanen.
Kommuneplantillæg nr. 7 muliggør etablering af
fjeld haller indenfor det ca. 0,2 ha, stort fjeldzone,
tilgrænsende den vestlige del af Vestre Vig, hvor
fjeldets fod løber langs Poorsimaat.
Lokalplan 1B1-3, Vestre Vig / Kangerlukasik
Avannarleq er omfattet af rammerne i henhold til
kommuneplantillæg nr.7, og udgør en del af
rammeområde 1B1, Nuuk Atlantic Harbour. Ifølge disse rammer er lokalplanområdet, som er beliggende i den inderste del af Vestre Vig, udlagt
til erhvervs- og havneformål samt havne betinget
erhvervsvirksomheder.
Området jf. tillægget er omfattet af hhv. etape 2
og etape 3 udbygning, og udbygningen er fremrykket på grundlag af stigende efterspørgsel på
egnet byggearealer. Der åbnes for en udbygning
gennem opfyldninger på nuværende vandarealer
samt sanering af bestående bygninger og anlæg.
Dette med henblik på bl.a. at sikre udvidelsesmuligheder for fiskefabrikker.
Eksisterende lokalplan
Nærværende lokalplan afløser lokalplan 1B1-1
(tidligere nr. 1.10), Vestre Vig. havneorienterede
erhverv, november 1982.
Helhedsplan for havnene i Nuuk
Dette forslag følger intentionerne i Nuup Kommunea´s udgivelse af ”Helhedsplan for havnene i
Nuuk” af juni 2004 for så vidt angår udvidelse af
landarealet ved opfyldning af bassinarealet.

Teknisk forsyning
Varme:
Nyt byggeri skal varmeforsynes med fast elvarme. Alternative miljørigtige energikilder som
sol- eller fjernvarme mm. kan anvendes.
Vand:
Nyt byggeri skal tilsluttes den offentlige vandforsyning.
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Spildevand:
Nyt byggeri skal tilsluttes kloakforsyning.
Overfladevand må ikke ledes til offentlig kloak.
Renovation:
Området skal omfattes af Nuup Kommunea renovationsordning efter det til enhver tid gældende
regulativ.

Lokalplanens konsekvenser
Lokalplanen regulerer den fremtidige udvikling af
området. Derfor er det kun, når der sker ændringer, at planens bestemmelser træder i kraft. Det,
der hidtil har været lovlig anvendelse, kan fortsætte som hidtil – også efter et evt. ejerskifte.

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 fortsætte, hvorimod f.eks. ændret brug eller opførelse af ny bebyggelse ikke må være i strid med lokalplanen.

Debatperiode og godkendelse
Forslag til Lokalplan 1B1-3, Vestre Vig / Kangerlukasik Avannarleq med kommuneplantillæg nr.
7 har været fremlagt til offentlig debat i 8 uger i
perioden fra den 18. juli til den 12. september
2007. Høringsperioden har været forlænget med
yderligere 4 uger i perioden fra den 23. januar til
den 20. februar 2008, for at være overensstemNovember 2008
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mende med arealbekendtgørelsens §§ 7 og 11 om
at høringsperioden skal være på mindst 12 uger
når der er ændringer af kommuneplaner.
Der indkom i første høringsperioden indsigelser
og bemærkninger fra 4 parter, mens der indkom
ingen i forbindelse med den forlængede høringsperdioe.
Kommunalbestyrelsen behandlede lokalplanen
med kommuneplantillæg nr. 7 på møde den 28.
april 2008 og godkendte lokalplanen med følgende ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag.
•

Der er optages ny bestemmelser om Miljøforhold, så evt. forurenedes arealer ikke
skal anvendes før arealet er renset.

•

Sprængstens opfyld må ikke indeholde
stoffer, der kan forurene vandet. Der tilføjes ny bestemmelse. ”Opfyldningsmateriale må ikke indeholde stoffer, som kan forurene havnebassinet”.

•

Grønlands Hjemmestyre, DMN, Landsplanafdelingen bemærker, at lokalplanområdets rammekort skal være overens med
kommuneplantillæggets rammekort.

•

En række redaktionelle justeringer til redegørelsesdel og bestemmelsesdel bl.a.:
§§ 3.2, 3.5, 4.3, 6.2, 6.3, 7.3 og 7.4.

Eksemplarer af lokalplanet kan læses på
www.nuuk.gl eller på Landsbiblioteket, og kan
fås ved kommunens kvikskranke eller ved henvendelse til Forvaltning for Teknik og Miljø, tlf:
34 74 31.
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Kommuneplantillæg nr. 7
Rammeområde 1B1

Kommuneplantillæg nr. 7
Redegørelse
Kommuneplantillæg nr. 7 berører rammeområdet 1B1, Nuuk Atlantic Harbour.
Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan
2005 – 2014, er udarbejdet sammen med Lokalplanen, da lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for
område 1B1.
Rammeområde 1B1´s grænse udvides med ca.
0,2 ha. ved at udskille dele af et fjeldareal fra
område 1D1, friholdte område, og inddrage
arealet ind i Vestre Vig område. Det er vurderet, at det udskilte fjeldparti ikke har nogen
rekreativ værdi.
Formålet med inddragelse af ovenstående
fjeldareal er, at muliggør eventuelt etableringen af fjeld haller til virksomheder med en
naturlig tilknytning til havnen indenfor lokalplangrænsen.
Dette medfører følgende ændringer, som er
medtaget i de fremtidige rammebestemmelser
for rammeområde 1B1:
•

Der foretages en mindre udvidelse af
rammeområde 1B1 på ca. 0,2 ha. til i
alt ca. 18,6 ha.

•

Desuden mulighed for at indrette fjeld
haller indenfor det fjeldareal, der er
indlemmet ind i Vestre Vig område.
Formålet er, at give virksomheder med
en naturlig tilknytning til havnen

De øvrige forhold for områdets lokalplanlægning forbliver uændret i forhold til eksisterende rammebestemmelser.

November 2008

Nuup Kommunea

10

Kommuneplantillæg nr. 7
Rammeområde 1B1

EKSISTERENDE RAMMEKORT
OMRÅDE 1B1

NUUK ATLANTIC HARBOUR

1C25
1A9

1C19

1A13

1A12

1C3
1B1
1C22
1C20
1C24

1B3

1A1
1E2

Sikkerhedszone
tankanlæg

1D1
Mål 1:5.000
0

November 2008

Nuup Kommunea

50

100

150

200 m

11

Kommuneplantillæg nr. 7
Rammeområde 1B1

EKSISTERENDE RAMMEBESTEMMELSER
ERHVERVSOMRÅDER

NUUK BYDEL

OMRÅDE

1B1 – NUUK ATLANTIC HARBOUR

Eksisterende forhold

Området omfatter Nuuk Atlantic Harbour, som indeholder kajarealer,
samt pakhuse og kontorer for havnebetingede erhverv, Kilisaatinut,
som indeholder en række erhvervsvirksomheder med tilknytning til
havnen, Vestre Vig med fiskefabrik og et antal erhvervsvirksomheder til servicering af havnen, Gl. Kulplads med virksomheder og
oplagsarealer med tilknytning til fiskeriet samt Sømandshjemmet.
Området udgør ca. 18,4 ha.

Hovedstruktur

I hovedstrukturen er området udlagt til erhvervsformål, havneformål
og havnebetinget erhvervsvirksomhed.

Bestemmelser for lokalplanlægning

De generelle rammer for indholdet af lokalplaner gælder for området. Herudover fastlægges følgende rammebestemmelser:

Arealanvendelse

Området skal anvendes til kaj og transportorienterede formål, fiskeindustri, service- og erhvervsvirksomhed med tilknytning til havnen,
samt sømandshjem.
Der kan etableres stadepladser inden for området.

Rummelighed

Området er fuldt udbygget. Følgende forhold kan dog øge rummeligheden:
Ved udflytning af containerterminalen til Qeqertat, skal anvendelsen
af det frigivne areal fastlægges i en lokalplan for hele området. Indtil
da kan følgende etapevise udbygning finde sted:
Østre Vig kan fyldes op og bebygges efter forudgående udarbejdelse af lokalplan for delområdet, etape 1
Vestre Vig kan fyldes op og anvendes/bebygges efter forudgående
udarbejdelse af lokalplan for delområdet, etape 3
Der kan i området indrettes portnerbolig i virksomheder placeret
langs sydsiden af Aqqusinersuaq mellem Inussuk og Kujallerpaat.

Bebyggelse

Ny bebyggelse i området skal udformes under hensyntagen til den
eksisterende bebyggelse og den markante beliggenhed.

Byfornyelse og sanering

Området mellem Qasapi og rejefabrikken skal fornyes og saneres
med henblik på at sikre udvidelsesmuligheder for fabrikker i området, etape 2.
Eksisterende bebyggelse kan nedrives og genopføres efter forudgående udarbejdelse af lokalplan for hele delområdet.
Tidevandstrappen kan flyttes til en anden placering indenfor rammeområdet, etape 1

Bevaringsværdige træk

Ingen særlige krav.

Friarealer og landskabstræk

Friarealer på Gl. Kulplads forbeholdes til skure og oplag. Forud for
arealernes anvendelse skal der foretages jordbundsundersøgelser,
som fastlægger omfanget af en nødvendig oprensning.

Trafikanlæg og tekniske anlæg

Områdets veje kan omlægges efter retningslinier fastlagt i en lokal-
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Rammeområde 1B1
plan for hele området, etape 1
Trawlerkaj og Fiskerikaj på Kilisaatinut kan forbindes med nyt kajanlæg, etape 2
Ny Atlantkaj og Sandlosningskaj kan forbindes med nyt kajanlæg,
etape 3
Miljøkrav og klausulerede zoner

Der kan i området etableres nye særligt forurenende virksomheder,
som kræver en beliggenhed i havneområdet, jvf. landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet, som
ændret ved Landstingsforordning nr. 7 af 13. maj 1993.
Forud for arealtildeling af arealer på Gl. Kulplads skal der foreligge
en miljøvurdering af arealernes anvendelse til det ansøgte areal.
Bestemmelser for spærrezone omkring tankanlægget skal respekteres.

Etapevis udbygning

Indtil der træffes beslutning om udflytning af containerterminalen og
evt. trawlerfaciliteter for større trawlere til Qeqertat, skal udbygningen af rammeområdet følge ske i de ovenfor anførte etaperækkefølge.
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Kommuneplantillæg nr. 7
Rammeområde 1B1
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Rammeområde 1B1

FREMTIDIGE RAMMEBESTEMMELSER
ERHVERVSOMRÅDER

NUUK BYDEL

OMRÅDE

1B1 – NUUK ATLANTIC HARBOUR

Eksisterende forhold

Området omfatter Nuuk Atlantic Harbour, som indeholder kajarealer,
samt pakhuse og kontorer for havnebetingede erhverv, Kilisaatinut,
som indeholder en række erhvervsvirksomheder med tilknytning til
havnen, Vestre Vig med fiskefabrik og et antal erhvervsvirksomheder til servicering af havnen, Gl. Kulplads med virksomheder og
oplagsarealer med tilknytning til fiskeriet samt Sømandshjemmet.
Området udgør ca. 18,6 ha.

Hovedstruktur

I hovedstrukturen er området udlagt til erhvervsformål, havneformål
og havnebetinget erhvervsvirksomhed.

Bestemmelser for lokalplanlægning

De generelle rammer for indholdet af lokalplaner gælder for området. Herudover fastlægges følgende rammebestemmelser:

Arealanvendelse

Området skal anvendes til kaj og transportorienterede formål, fiskeindustri, service- og erhvervsvirksomhed med tilknytning til havnen,
samt sømandshjem.
Der kan etableres stadepladser inden for området.

Rummelighed

Området er fuldt udbygget. Følgende forhold kan dog øge rummeligheden:
Ved udflytning af containerterminalen til Qeqertat, skal anvendelsen
af det frigivne areal fastlægges i en lokalplan for hele området. Indtil
da kan følgende etapevise udbygning finde sted:
Østre Vig kan fyldes op og bebygges efter forudgående udarbejdelse af lokalplan for delområdet, etape 1
Vestre Vig kan fyldes op og anvendes/bebygges efter forudgående
udarbejdelse af lokalplan for delområdet, etape 3.
I Vestre Vig område kan etableres fjeld haller til virksomheder med
en naturlig tilknytning til havnen.
Der kan i området indrettes portnerbolig i virksomheder placeret
langs sydsiden af Aqqusinersuaq mellem Inussuk og Kujallerpaat.

Bebyggelse

Ny bebyggelse i området skal udformes under hensyntagen til den
eksisterende bebyggelse og den markante beliggenhed.

Byfornyelse og sanering

Området mellem Qasapi og rejefabrikken skal fornyes og saneres
med henblik på at sikre udvidelsesmuligheder for fabrikker i området, etape 2.
Eksisterende bebyggelse kan nedrives og genopføres efter forudgående udarbejdelse af lokalplan for hele delområdet.
I forbindelse med at skabe en bedre udnyttelse af eksisterende areal
skal det være muligt at sanere/nedrive B-2438, B-2327. B-1742, B2437, B-2535, B-2290 og B-1430 for at gøre plads til udvidelse af
Polar Raajat A/S og til opførelse af havnerelateret firma.
Tidevandstrappen kan flyttes til en anden placering indenfor rammeområdet, etape 1
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Bevaringsværdige træk

Ingen særlige krav.

Friarealer og landskabstræk

Friarealer på Gl. Kulplads forbeholdes til skure og oplag. Forud for
arealernes anvendelse skal der foretages jordbundsundersøgelser,
som fastlægger omfanget af en nødvendig oprensning.

Trafikanlæg og tekniske anlæg

Områdets veje kan omlægges efter retningslinier fastlagt i en lokalplan for hele området, etape 1
Trawlerkaj og Fiskerikaj på Kilisaatinut kan forbindes med nyt kajanlæg, etape 2
Ny Atlantkaj og Sandlosningskaj kan forbindes med nyt kajanlæg,
etape 3

Miljøkrav og klausulerede zoner

Der kan i området etableres nye særligt forurenende virksomheder,
som kræver en beliggenhed i havneområdet, jvf. landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet, som
ændret ved Landstingsforordning nr. 7 af 13. maj 1993.
Forud for arealtildeling af arealer på Gl. Kulplads skal der foreligge
en miljøvurdering af arealernes anvendelse til det ansøgte areal.
Bestemmelser for spærrezone omkring tankanlægget skal respekteres.

Etapevis udbygning

Indtil der træffes beslutning om udflytning af containerterminalen og
evt. trawlerfaciliteter for større trawlere til Qeqertat, skal udbygningen af rammeområdet følge ske i de ovenfor anførte etaperækkefølge.
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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 samt Bekendtgørelse nr. 23 af
18. november 1992 om arealanvendelse og
planlægning med senere ændringer.
§1

3.3

Delområde C udlægges som vist i bilag 3 til offentligt virksomheder og anlæg samt offentligt forskningsinstitutioner og lignende.

3.4

Indenfor det markeret fjeldzone og fra
det markerede fjeld fod, som vist i
kortbilag 3, kan etableres fjeldhaller til
virksomheder med en naturlig tilknytning til havnen.
Ved fjeldhaller forstås, som en hal der
er etableret via sprængning ind i et
fjeld til anvendelse som f.eks. frysehus, lagerhal m.v.

Lokalplanens formål.

1.1 Lokalplanen har til formål at sikre:
•

at det af planen omfattede område anvendes på en hensigtsmæssig måde til
byggeri med naturlig tilknytning til
havnen.

•

at skabe en harmonisk og ordentligt
udseende område. .

•

at der kan etableres opfyldninger af
havnebassinet til en udbygning af områdets landarealer.

§2
2.1

Lokalplanens område og opdeling.
Lokalplanområdet afgrænses som vist
på kortbilag 2 og optager et areal på
omkring 2,2 ha..

2.2

Lokalplanområdet opdeles i delområderne A; B og C og et fjeldzone areal,
som vist på kortbilag 2. Til delområde
C medregnes det på kortbilag viste opfyldte vandareal.

§3
3.1

Anvendelse.
Delområde A udlægges til havne relateret erhverv.

3.2

Delområde B udlægges som vist i bilag 3 i byggefelterne B 1 og 2 til havnerelateret firma. For at give plads for
nybyggeri, må B-2438, B-2327, B1742, B-2437, B-2535, B-2290 og B1430, som angivet på kortbilag 2, nedrives.
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3.5

Der kan i lokalplanområdet etableres
mindre anlæg til områdets tekniske
forsyning, såsom transformerstationer.
Sådanne anlæg skal tilpasses områdets
bebyggelse og placering skal ske i
samråd med Nukissiorfiit.

§4
4.1

Vej og sti forhold.
Vejadgangen til lokalplanområdet er
det eksisterende veje, som vist på
Kortbilag 2.

4.2

Adgangen til fjeld haller skal ske fra
eksisterende vej Poorsimaat

4.3

I forbindelse med opførelse af ny og
udvidelse af eksisterende virksomheder og funktioner indenfor lokalplanområdet skal der til parkering anlægges tilstrækkelige parkeringspladser til
eget brug og til brug for og offentligheden i relation til områdets funktioner. Iht. Kommuneplanens retningslinier for anlæg af parkeringsarealer
skal følges.

§5
5.1

Bebyggelsens omfang og placering.
Bebyggelse må kun opføres indenfor
de på Kortbilag 3 viste byggefelter.

5.2

Bebyggelse indenfor byggefelt B1 og
B2 må maksimalt bygges op til 2 etager, dog højeste kip højde 8 m fra terræn.
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5.3

Indenfor byggefelt B1, B2, C1, C2 og
C3 skal bygningers tag hældningerne
være mellem 7½ o og 22½o.

5.4

Byggefelt C1, C2 og C3 skal kunne
bygges i op til højest 8,50 m. fra terræn.

5.5

Det bebyggede areal skal tilpasses
indenfor byggefelternes afgrænsningen
og må højst udgøre 60 % af byggefelternes størrelse.

§6
6.1

Bebyggelsens ydre fremtræden.
Bygningernes tagflader skal beklædes
med sort tagpap eller sort bølgeplader.

6.2

Til facader må der ikke anvendes kraftige farver, såsom neonfarver eller reflekterende materialer der kan giver
gener for omkringliggende bebyggelse, eller virke skæmmende for helhedsindtrykket i området.

6.3

Skiltning og reklamering må opsættes
i tilknytning til bygnings anvendelse
efter Nuup Kommuneas godkendelse i
hvert enkelt tilfælde.

§7
7.1

Tekniske anlæg.
Alle ny byggeri skal tilsluttes el, vand,
fast elvarme og kloak.

7.2

Alle ny byggeri skal tilsluttes fast elvarme eller fjernvarme eller anden
miljørigtig energikilde som f.eks. sol
m.v.

7.3

Forsyningsledninger skal fremføres
under terræn.

7.4

Ændring og nyanlæg af ledingsforløb
skal ske i samråd med ledningsejerne.

7.5

Overfladevand må ikke ledes til kloak,
men skal bortledes til offentlige grøfter, således at det ikke er til gene for
de omkringliggende ejendomme.

skærmet til formålet, og der er givet
tilladelse hertil af Nuup Kommunea.
8.2

Ubebyggede arealer, der ikke benyttes
til færdsel skal udlægges som friholdte
plads.

8.3

Ubebyggede arealer skal ved befæstelser eller lignende gives et ordentligt
udseende og til erhverv tid holdes ryddeligt, ligesom en passende orden ved
oplagring af materiale og lignende skal
overholdes.

8.4

Der kan etableres hegn omkring
byggefelterne B1, B2 og C1, som skal
godkendes af Nuup Kommunea.

§9
9.1

Byggemodningsandele.
Udgifter til byggemodning, fordeles
mellem arealrettighedshavere i nærområdet på grundlag af en særskilt betalingsvedtægt.

§ 10
10.1

Miljøforhold
I tilfælde af mistanke om forurenetareal, må bygherren sikre tilvejebragt
det fornødne dokumentation på graden
af forurening. Eventuelt oprensning må
varetages af bygherren.. Gældende regler for bortskaffelse skal følges.

10.2

Det skal ved ny byggeri etableres plads
til opbevaring og afhentning af dagrenovation og lignende, sorteret i henhold til gældende affaldsregulativ.

10.3

Materiale der anvendes til opfyld i det
jf. § 2.2 angivet havnebassinet må ikke
indeholde stoffer, der kan forurene
vandet. Indeholder opfyldningsmateriale f.eks. beton, må godkendelsen
indhentes hos Grønlands Hjemmestyre.

§ 11

Betingelser for ibrugtagning af ny
bebyggelse.
Ny bebyggelse og ændret eksisterende
bebyggelse må ikke tages i brug før
bebyggelsen er tilsluttet fast elvarme
eller fjernvarme eller anden miljørigtig
energikilde som f.eks. sol mm.

11.1
§8
8.1

Ubebyggede arealer.
Ubebyggede arealer må ikke anvendes
til længerevarende oplag af nogen art,
medmindre arealet er indrettet eller af-
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11.2

Ny bebyggelse og ændret eksisterende
bebyggelse må ikke tages i brug før der
er etableret parkeringsfaciliteter jf. den
i § 4.3 fastlagte.

§ 12
12.1

Ophævelse af eksisterende lokalplan
Ved endelig vedtagelse af nærværende
lokalplan ophæves lokalplan 1B1-1
(tidligere 1.10), Vestre Vig, havneorienterede erhverv, november 1982.
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