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LOKALPLAN 1C15-3, SEMINARIEOMRÅDET
Vejledning

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 af en lokalplanbestemmelsesdel, hvori der er vejledende forklaringer.
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. Illustrationer samt tekst
skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere
lokalplanbestemmelserne.
Efter Landstingsforordning nr. 6 af 19. december 1986, som er
ændret med Landstingsforordning nr. 1 af 18. juni 1987 om arealanvendelse og Bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 1992
om arealanvendelse og arealplanlægning 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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LOKALPLAN 1C15-3, SEMINARIEOMRÅDET
Redegørelse

REDEGØRELSE
Kommunalbestyrelsen fremlægger hermed Lokalplan 1C15-3, Seminarieområdet, som endelig vedtaget.

Lokalplanens baggrund
I 1985 vedtog Kommunalbestyrelsen Lokalplan 1.22, Seminarieområdet. I lokalplanen blev den fremtidige udbygning i området lagt i faste
rammer med hensyn til områdets anvendelse, bebyggelse og udseende.
Imidlertid er der i årenes løb sket en udvikling i området, og i enkelte
tilfælde har Kommunalbestyrelsen valgt at dispensere fra planen.
For at bringe overensstemmelse mellem intentionerne for Seminarieområdet og den hidtidige og fremtidige udvikling, har Kommunalbestyrelsen besluttet at udarbejde en ny lokalplan for området.
Formålet med den nye Lokalplan 1C15-3 er således at skabe overensstemmelse mellem den fremtidige udbygning og bevaring af det karakteristiske område.
Endvidere er det et ønske at revurdere udbygningsmulighederne i området under hensyntagen til den eksisterende bebyggelse og bevaringsinteresserne i området.
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LOKALPLAN 1C15-3, SEMINARIEOMRÅDET
Redegørelse

Eksisterende forhold
Områdets afgrænsning
Lokalplanområdet afgrænses mod nord af televæsenets bygninger,
mod vest af Qaqortoq/Myggedalen, mod syd af B-151 (Eskimoslottet),
B-144 (gl. seminariebygning) og Inspektørbakken.
Terrænforhold
Seminarieområdet ligger på en markant sydvendt skråning, der hæver
sig op fra naboområderne og fjorden mod vest og hovedcenteret i Nuuk mod syd. Området er som følge heraf meget synligt og indeholder
mange attraktive muligheder for udsigt over såvel Nuuk centrum som
fjorden.
Vej- og stiforhold
Området vejbetjenes fra henholdsvis C. E. Janssensvej, Farip Aqqutaa
og Inspektørbakken.
Der findes ikke særskilt udlagte stier inden for lokalplanområdet, ud
over hvad der findes langs områdets veje.
Bebyggelsen i området
Lokalplanområdet er præget af en meget varieret bebyggelse, der
spænder over historiske og meget bevaringsværdige bygninger til nye
bygninger i en nutidig arkitektur og udformning.
De forskellige bygninger i området anvendes overvejende til undervisnings- og kollegieformål. Endvidere findes der enkelte børneinstitutioner og en mindre hal.
Bebyggelsen i området er som helhed opført i træ og præges fortrinsvis af røde bygninger. Dog bemærkes den grønne Qorsussuaq-skole
og umiddelbart nord for området Tele’s blå bebyggelse.

Lokalplanens indhold
Formålet med lokalplanen er som nævnt i indledningen, at skabe
overensstemmelse mellem den fremtidige udbygning og en bevaring
af det karakteristiske område.
Endvidere er det et ønske at revurdere udbygningsmulighederne i området under hensyntagen til den eksisterende bebyggelse og bevaringsinteresserne i det historiske og karakteristiske byområde.
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LOKALPLAN 1C15-3, SEMINARIEOMRÅDET
Redegørelse

Områdets anvendelse
Anvendelsen af området fastholdes fortsat til undervisnings- og kollegieformål med mulighed for enkelte børneinstitutioner.
Vej- og stiforhold
Der ændres ikke ved adgangsforholdene som fortsat vil være C. E.
Janssensvej, Farip Aqqutaa og Inspektørbakken.
I overensstemmelse med Vejplan 2000 for Nuup Kommunea udlægges der areal til stier langs C. E. Janssensvej og Farip Aqqutaa.
På grund af de relativt smalle vejudlæg er der gennemført en ensretning af til- og frakørslen i området, således at tilkørslen sker ad C.E.
Janssensvej og frakørslen ad Skolevej. Skolevej er ensrettet i dag.
Det forventes, at der vil blive udført bump på Skolevej ved børneinstitutionerne.
De trafikale indgreb og ændringer fastlægges dog ikke i lokalplanen,
men reguleres i overensstemmelse med færdselsloven.
Bebyggelsen i området
Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder, som primært har betydning
for bebyggelsens omfang og placering.
I delområde I, vest for C. E. Janssensvej, må bebyggelsen opføres i
højst 2 etager. I delområde II, med Qorsussuaq-skolen, må der kun
opføres én etage ud over kælderetagen og i delområde III, nord for
skolen, må etageantallet højst være 4.
Der udlægges enkelte nye byggefelter inden for lokalplanområdet,
hvor det vil være muligt at opføre ny bebyggelse inden for det angivne
etageantal.
Ved udformning af bebyggelsen lægges der vægt på, at den nye bebyggelse medvirker til at skabe helhedspræg i dimensioner, udformning, materialer og farver. Den røde farve, saddeltage og bebyggelse i
træ vil således fortsat være fremtrædende elementer i områdets udtryk.
Ubebyggede arealer
Det tilstræbes at bevare fjeldflader og vegetation mellem husene i
størst mulig udstrækning. Ud over skole og børneinstitutioner er det
ikke tilladt at hegne i området.
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LOKALPLAN 1C15-3, SEMINARIEOMRÅDET
Redegørelse

Lokalplanens forhold til anden planlægning
Kommuneplan Nuuk
Lokalplanområdet er i kommuneplanen udlagt til fælles formål i
Rammeområde 1C15, Seminarieområdet. Områdets anvendelse er
fastsat til institutioner herunder undervisnings- og kollegieformål.
Området indeholder følgende bevaringsværdige bygninger: B-131, B132, B-148 og B-1401.
Kommuneplanen udlægger området som et §3 – område – Bevaringsværdigt byområde.
Miljøkrav og klausulerede zoner
Spærrezonen omkring Tele’s anlæg skal respekteres.

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 fortsættes, hvorimod f.eks. ændret
brug eller opførelse af ny bebyggelse ikke må være i strid med
lokalplanen.
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LOKALPLAN 1C15-3, SEMINARIEOMRÅDET
Redegørelse

Debatperiode og godkendelse
Forslag til Lokalplan 1C15-3, Seminarieområdet, har været fremlagt
til offentlig høring i perioden fra den 12. marts 2003 til den 23. april
2003.
Der indkom i høringsperioden ingen væsentlige indsigelser til lokalplanforslaget.
Kommunalbestyrelsen behandlede lokalplanen på møde den 16. juni
2003 og besluttede at godkende lokalplanen med følgende ændringer:
o at byggefeltet øst for Qorsussuaq-skolen i delområde II, benævnt
som særligt byggefelt, udgår.
o at der foretages mindre redaktionelle rettelser.
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LOKALPLAN 1C15-3, SEMINARIEOMRÅDET
Bestemmelser

BESTEMMELSER
I henhold til Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 23 af 18. november
1992 om arealanvendelse og planlægning fastlægges følgende bestemmelser:
§1

Lokalplanens formål

1.1

Formålet med lokalplanen er:


at sikre en udbygning, der tager hensyn til og er i harmoni
med den eksisterende bebyggelse i området;



at sikre mulighed for en udvidelse af enkelte bestående undervisnings- og kollegiefaciliteter;



at sikre en bevaring af de historisk værdifulde bygninger, B131 B-132 og B-148 samt den fredede gamle gymnastiksal
B-1401;



at skabe mulighed for større trafiksikkerhed ved en forbedring af områdets trafikarealer.

§2

Lokalplanens område

2.1

Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag nr. 1.

2.2

Området opdeles i delområderne I, II og III som vist på kortbilag nr. 1.

§3

Områdets anvendelse

3.1

Området må kun anvendes til fælles formål som undervisningsog kollegieformål samt til børneinstitutioner, gymnastiksal og
lignende.
Inden for de enkelte delområder må der være følgende anvendelse:
Delområde I: Undervisning og kollegier

3.2

Delområde I må kun anvendes til undervisnings- og kollegieformål.
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LOKALPLAN 1C15-3, SEMINARIEOMRÅDET
Bestemmelser

3.3

Byggefelterne A, B og C må kun anvendes i forbindelse med
Qeqqani Ilinniarnertunngorniarfik – Midtgrønlands gymnasiale
Skole
Delområde II: Undervisning

3.4

Delområde II må kun anvendes til undervisningsformål og børneinstitutioner.

3.5

Byggefelt J må kun anvendes i forbindelse med Qorsussuaqskolen.
Delområde III: Kollegier, undervisning og institutioner

3.6

Delområde III må kun anvendes til kollegie- og undervisningsformål samt børneinstitutioner, sportshal og lignende.

3.7

Byggefelt G udlægges til transformerstation.

3.8

Byggefelt F og H udlægges til udvidelse af eksisterende byggeri.

§4

Vej- og stiforhold

4.1

Lokalplanområdet betjenes af det eksisterende vejsystem: C.E.
Janssensvej, Farip Aqqutaa og Inspektørbakken, som vist på det
vedhæftede kortbilag nr. 1.

4.2

Der udlægges areal til følgende nye stier:
 øst for Farip Aqqutaa mellem Inspektørbakken og Tele som
vist på kortbilag nr. 1.
 langs C. E. Jansensvej i princippet som vist på kortbilag nr. 1.

4.3

Der udlægges areal til parkering inden for de på kortbilag 1 med
”P” mærkede arealer.

§5

Bebyggelsens omfang og placering

5.1

Ny bebyggelse må kun opføres indenfor de på kortbilag nr. 1
viste byggefelter.

5.2

Ny bebyggelse skal opføres som illustreret på kortbilag nr. 2,
illustrationsplan.

5.3

Eksisterende bebyggelse kan afhængig af omgivelserne udvides
i begrænset omfang.

april 2004

Nuup Kommunea

10

LOKALPLAN 1C15-3, SEMINARIEOMRÅDET
Bestemmelser

Delområde I
5.4

I delområde I må ny bebyggelse ikke opføres i mere end 2 etager og evt. delvist udnyttet kælderetage, hvor terrænforholdene
taler herfor. For eksisterende bebyggelse i delområdet, som anvendes til andet formål end det lokalplanen tilladte, kan der ikke
uden Kommunalbestyrelsens tilladelse gives tilladelse til udvidelse.
Delområde II

5.5

I delområde II må ny bebyggelse ikke opføres i mere end 1 etage og evt. delvist udnyttet kælderetage, hvor terrænforholdene
taler herfor.
Delområde III

5.6

I delområde III må ny bebyggelse ikke opføres i mere end 4
etager og evt. delvist udnyttet kælderetage, hvor terrænforholdene taler herfor.
Bevaringsværdige bygninger

5.7

Bygninger af historisk værdi i lokalplanområdet klassificeres i
gruppe 1 og gruppe 2 som angivet på kortbilag nr. 1.

5.8

Gruppe 1: Bygning B-1401, der er klassificeret i gruppe 1, må
ikke udvides, ombygges eller på anden måde ændres i udseende
og konstruktion.

5.9

Gruppe 2: Bygninger, der er klassificeret i gruppe 2, kan af
Kommunalbestyrelsen tillades udvidet eller ombygget.

§6

Bebyggelsens ydre fremtræden

6.1

Ny bebyggelse inden for de enkelte delområder skal udformes
således, at den samlede bebyggelse indpasses i det bevaringsværdige område, og får et helhedspræg i formsprog, materialer
og farver.

6.2

Facader skal udføres i træ.

6.3

Farver på facaderne skal være dæmpede og afstemt i forhold til
den omgivende bebyggelse, der hovedsagelig fremstår i traditionelle grønlandske farver.
Blanke og reflekterende materialer må ikke anvendes.
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LOKALPLAN 1C15-3, SEMINARIEOMRÅDET
Bestemmelser

6.4

En bygnings sokkel må ikke gives en større højde end nødvendigt for at holde hovedetagen fri af oprindeligt terræn. I bygninger med krybekælder ovenpå oprindeligt terræn, må soklens
mindste højde over oprindeligt terræn ikke overstige 0,7 meter

6.5

Den del af soklen, der overstiger 0,5 m over terræn, skal i udseende behandles som facade.
Bevaringsværdig bebyggelse

6.6

For de bevaringsværdige bygninger inden for lokalplanområdet
gælder følgende bestemmelser:
Gruppe 1: Bygninger af historisk værdi skal vedligeholdes med
de farver og materialer, som bygningerne forefindes med eller
oprindelig har været udført med.
Gruppe 2: Bygninger af betydning for det historiske miljø må
udvides eller ombygges, men der må ikke ændres ved bygningernes ydre fremtræden herunder farver.

§7

Ubebyggede arealer

7.1

Udover indhegning af mindre arealer ved Qorsussuaqskolen og i
delområde III i forbindelse med børneinstitutioner, må der ikke
opsættes hegn i lokalplanområdet.

7.2

Fjeldflader og vegetation skal i videst muligt omfang bevares.
Ved regulering af terræn i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder skal terrænet skånes mest muligt.

7.3

Terræn hvis vegetation eller overflade på grund af byggeri eller
anden aktivitet ødelægges, skal genetableres.

§8

Tekniske anlæg og overfladeafvanding

8.1

Ny bebyggelse og tilbygninger til bestående bygningsanlæg skal
tilsluttes fast-elvarme.

8.2

Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv vandforsyning.

8.3

Spildevand skal afledes til kloak.
Overfladevand, herunder tagvand, må ikke tilsluttes kloak, men
skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omliggende
bebyggelse, veje, stier og ubebyggede arealer.
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LOKALPLAN 1C15-3, SEMINARIEOMRÅDET
Bestemmelser

8.4

I forbindelse med nybyggeri og ombygning af eksisterende byggeri afholdes omkostningerne til omlægning af ledningsanlæg af
bygherrren.

§9

Miljøkrav og klausulerede zoner

9.1

Spærrezonen omkring Tele’s anlæg skal respekteres.
Der må ikke inden for spærrezonen opføres bygninger eller installationer, som kan hindre udstråling eller virke afskærmende
for antennesystemer.
Ligeledes må der ikke opføres eller monteres installationer, som
ved elektrisk udstråling kan genere telekommunikationsanlæg
og –systemer.

§ 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse
10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før betingelserne under:




§ 7.4 vedr. genetablering af terræn og
§ 8.1 vedr. tilslutning til fast-elvarme er opfyldte.
§ 8.2 vedr. tilslutning til kollektiv vandforsyning er opfyldte.

§ 11 Ophævelse af lokalplan
11.1 Med offentliggørelsen af den vedtagne lokalplan ophæves lokalplan 1.22/1C15-1, Seminarieområdet.
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LOKALPLAN 1C15-3, SEMINARIEOMRÅDET
Vedtagelse

VEDTAGELSEPÅTEGNING
Endelig vedtagelse
Lokalplan 1C15-3, Seminarieområdet vedtages hermed endeligt af
Nuup Kommuneas Kommunalbestyrelse.

Nuup Kommunea den

26. maj 2004.

sign.

sign.

Agnethe Davidsen

Kim Hvistendahl

borgmester

adm. direktør

Offentliggjort den 9. juli 2004.
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