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Indledning 
 
 
 
 

Om lokalplanen 
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 redegørelsedel og af en lokalplanbestemmelsesdel, hvori der er vej-
ledende forklaringer. 

I redegørelsen fortælles kort 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 Landstingsforord-
ning 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 der 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 planlæningen og inddrage 
borgerne heri.  

Et lokalplanforslag skal derfor offentliggøres i mindst 6 uger. Herefter vurderer Kommunal-
bestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag førend planen eventuel endeligt vedta-
ges. 

Lokalplanens retsvirkninger er nærmere omtalt i lokalplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lokalplanen er udarbejdet af Nuup Kommunea, Forvaltningen for Teknik og Miljø i samarbejde med NIRAS Greenland A/S 
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Lokalplanens baggrund 
Centerplanen for Nuuk åbner mulighed for, at 
der kan bygges et højhus på hjørnegrunden 
mellem Samuel Kleinschmidtsvej, Qullilerfik 
og Aqqusinersuaq. Højhuset skal sammen 
med to andre højhuse markere Qulliler-
fik/Imaneq som betydende akse i byen. 

Kommunalbestyrelsen ønsker med lokalpla-
nen at skabe mulighed for etableringen af et 
højhus indeholdende centerfunktioner som 
post- og televirksomhed, andre serviceer-
hverv, boliger samt yderligere bebyggelse til 
centerformål. 

Offentliggørelse 
Forslag til Lokalplan 1C6-2, Qillelerfik frem-
lægges til offentlig debat i perioden fra den 7. 
februar 2001 til den 29. marts 2001. 

Der er i debatperioden lejlighed til at frem-
komme med bemærkninger og kommentarer 
til forslaget. Rettidigt indkomne bemærknin-
ger og kommentarer vil indgå i Kommunalbe-
styrelsens endelige behandling af forslaget. 

Indsigelser med bemærkninger og kommenta-
rer til planforslaget skal være Nuup Kommu-
nea i hænde inden debatperiodens udløb dvs. 
senest 21. marts 2001 Indsigelserne skal være 
skriftlige og stiles til: 

Nuup Kommunea 
Forvaltning for Teknik og Miljø 

Postboks 1005 
3900 Nuuk 

Eksemplarer af forslaget kan fås på Landsbib-
lioteket, ved kommunens kvikskranke eller 
ved henvendelse til Forvaltning for Teknik og 
Miljø, telefon 347430. 

Endelig vedtagelse 

Efter udløbet af offentlighedsperioden vil 
Kommunalbestyrelsen tage stilling til den 
endelige vedtagelse af planen, herunder om 
der skal ske ændringer i forhold til det offent-
liggjorte forslag. 
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Redegørelse 

Lokalplanområdet 
Lokalplanområdet er beliggende ved et af 
byens centrale handelsstrøg, Qulliler-
fik/Imaneq. Området er således en vigtig del 
af bybilledet i centrum.  

Området omkring lokalplanen udgør indgan-
gen til Nuuks centrale handelsstrøg Imaneq. 

Afgrænsning 
Lokalplanområdet afgrænses af vejene Samu-
el Kleinschmidtsvej, Sdr. Herrnhutvej og Aq-
qusinersuaq samt af fjeldpartiet mellem For-
samlingshuset og Samuel Kleinschmidtsvej. 

Terræn 
Grundens sydøstlige del er stort set flad, mens 
terrænet i lokalplanområdets vestlige del sti-
ger stejlt mod vest. Mod nord falder grunden 

kraftigt ned mod Samuel Kleinschmidtsvej. 

Bebyggelse 
Den dominerende bygning i området er ved 
lokalplanens udarbejdelse Forsamlingshuset. 
På fjeldpartiet i områdets vestlige del ligger 
tre mindre bygninger, der anvendes til boliger 
og kontor. Langs Qullilerfiks vestlige side 
ligger yderligere tre mindre huse, der anven-
des til forskellige serviceformål. 

Langs lokalplanområdets sydlige del ligger en 
etetages bygning, der anvendes til tekniske 
formål. 

Bygningerne er traditionelt udformede og 
træbeklædte. 

Der ligger herudover tre pavillonbygninger på 
grunden, hvoraf to anvendes til grillbar og 
den tredje tjener som busskur. 

Ingen af områdets bygninger kan beskrives 
som bevaringsværdige. 

Lokalplanområdet set fra syd 
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Historie 
Området har en plads i Nuuks historie, da det 
var på dette højdepunkt, at Samuel Klein-
schmidt hængte sin lygte på en pæl på sin vej 
fra Kolonihavnen til Herrnhuttermissionen, så 
han kunne finde vej i mørket. Dette er marke-
ret med en træpæl med en lygte. 

Lokalplanens formål og hensigt 
Lokalplanen skal skabe det planmæssige 
grundlag for at etablere ny bebyggelse inde-
holdende centerfunktioner som handel- og 
service, offentlig service, øvrige liberale er-
hverv samt enkelte boliger. 

Anvendelse 
Lokalplanområdet skal give plads for forskel-
lige centerfunktioner: 

Forsamlingshus, butikker, kiosk, café, post-
kontor og lignende publikumsorienterede 
funktioner skal fortrinsvis placeres i bygnin-
gernes stueetager og medvirke til at skabe et 
spændende handels- og centermiljø. 

Offentlig service, televirksomhed og andre 

liberale erhverv kan etableres ovenpå butik-
kerne. 

For at sikre liv i byen - også efter lukketid -
giver lokalplanen mulighed for at etablere 
boliger i området. 

Lokalplanområdet skal herudover indeholde 
fri- og opholdsarealer samt busholdeplads. 

Da der i bydelen er flere butikker og ud-
skænkningssteder, hvor der sælges eller ser-
veres alkohol, indeholder lokalplanen be-
stemmelser, der forhindrer, at der kan finde 
salg og udskænkning af alkohol sted inden for 
lokalplanens område. 

Disponering 
Lokalplanområdet skal danne en markant og 
harmonisk indgang til Nuuks centrale han-
delsstrøg Qullilerfik/Imaneq. 

Bebyggelsen indenfor lokalplanens område 
skal indeholde det ene af tre høje bygnings-
komplekser, der fremover skal markere den 
historiske akse, der udgøres af Qulliler-
fik/Imaneq. 

Denne disponering skal fremover markere 

Illustrationsplan Eksempel på princip for opbygning af bebyggelse 
på byggefelt A 
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Nuuks centrale bymiljø, hvor en stor del af 
byens handel, kulturliv samt offentlig service 
og administration er samlet.  

Aksen drejes let for at opfylde intentionerne i 
Centerplanen. 

Bebyggelse 
I trekanten mellem Qullilerfik, Aqqusinersuaq 
og Samuel Kleinschmidtsvej udlægges et 
byggefelt til bebyggelse for post- og televirk-
somhed, øvrige liberale erhverv, butikker og 
boliger. En del af dette byggefelt reserveres til 
et højhus i 9-10 etager, mens den øvrige del af 
bebyggelsen skal være i op til 3 etager. 

Bebyggelsen på fjeldpartiet i områdets vestli-
ge del bibeholdes som små boliger i højst 1,5 
etage. Disse boliger må kun udvides i be-
grænset omfang i forbindelse med nødvendige 
moderniseringer.  

Syd for Qullilerfik udlægges et byggefelt for 
byggeri i en etager, der kan indeholde center-
funktioner som butik, kiosk, café o.l. Desuden 
udlægges et byggefelt for byggeri i to etager 
for forsamlingshus, busskur og andre lignende 
publikumsorienterede funktioner. 

Langs lokalplanens sydlige afgrænsning beva-
res et byggefelt til byggeri i een etage til tek-
niske formål eller til centerformål som i det 
øvrige lokalplanområde.  

Bebyggelsernes stueetager langs Qullilerfik 
forbeholdes publikumsorienterede funktioner 
herunder post- og telefunktioner, butikker, 
cafe o.l. 

Bygningerne i området skal gives en arkitek-
tonisk udformning, der understøtter stedets 
unikke beliggenhed og tilfører centerområdet 
en smuk og markant indgang fra syd med høj 
arkitektonisk kvalitet. 

Ubebyggede arealer 
Områdets historiske betydning skal markeres i 
den fremtidige udnyttelse. Samuel Klein-
schmidts lygtepæl skal flyttes som konse-
kvens af Qullilerfiks drejning. Pælen flyttes 
til fjeldpartien mod vest, således at pælens 
synlighed bevares. 

Fjeldpartiet i lokalplanområdets vestlige del 
Computermodel af et eksempel på en fremtidig 
udnyttelse lokalplanområdet set fra sydøst 

Computermodel af et eksempel på en fremtidig 
udnyttelse af lokalplanområdet set fra nord 

Computermodel af et eksempel på en fremtidig 
udformning af gaden Qullilerfik 

Computermodel af et eksempel på en fremtidig 
udnyttelse af lokalplanområdet set fra syd 
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skal henligge som naturfjeld og fortsat tjene 
som opholdsområde. 

Øvrige ubebyggede arealer skal belægges og 
behandles som bymæssige plads eller færd-
selsareal i det omfang, at de ikke henligger 
som naturgrund. 

Trafikale forhold 
I henhold til Centerplanen skal Qulliler-
fik/Imaneq drejes let for at skabe et uhindret 
udsyn til Inspektørbakken gennem bymidten. 

Qullilerfik skal fungere som fodgængerområ-
de, dog med mulighed for, at virksomhederne 
i området kan få leveret varer fra Qullilerfik. 

Tilkørselsforhold 
Tilkørsel til området kan fremover ske fra 
Sdr. Herrnhutvej.  

Varekørsel til virksomheder i området kan ske 
fra Qullilerfik eller fra Samuel Klein-

schmidtsvej. Det skal i politivedtægten be-
stemmes inden for hvilket tidsrum om for-
middagen, at der kan ske varetilkørsel fra 
Qullilerfik. 

Tilkørsel til Forsamlingshuset og bebyggelsen 
syd og vest for Qullilerfik skal ske fra Sdr. 
Herrnhutvej via parkeringspladsen bagved 
forsamlingshuset. 

Parkering 
Lokalplanen skaber mulighed for, at etablere 
en offentlig parkeringsplads i grundens sydli-
ge del bagved Forsamlingshuset. 

Der må herudover ikke etableres parkerings-
pladser i området. 

Forhold til anden planlægning 

Kommuneplan 
Lokalplanen ledsages af et tillæg nr. 18, Qul-

Eksisterende bebyggelse på fjeldpartiet 
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lilerfik til kommuneplanen, der mere detalje-
ret, end det er beskrevet i Centerplanens 
rammeområde 1C6, fastlægger områdets an-
vendelse. 

Miljø 
Der kan ikke etableres nogen form for anven-
delse i lokalområdet, der medfører støj eller 
andre belastende miljøforhold, som vil for-
hindre etablering af boliger. 

Teknisk forsyning 
Forsyning med kloak, vand og el foregår via 
underjordiske ledningsanlæg.  

Varme: Området forsynes med elvarme. 

El: Området elforsynes af Nukissiorfiit. 

Vand: Området vandforsynes af Nukissiorfiit. 

Spildevand: Området er tilsluttet offentligt 
kloaknet. 

Renovation: Området indgår i kommunens 
renovationsordning efter til enhver tid gæl-
dende regulativ. 

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

Midlertidige retsvirkninger 
Ifølge §28.1 i Hjemmestyrets Bekendtgørelse 
om arealanvendelse og planlægning gælder, at 

indtil lokalplanen er endelig vedtaget af 
kommunalbestyrelsen, må de arealer, bygnin-
ger og anlæg, der er omfattet af lokalplanfor-
slaget, ikke bebygges eller udnyttes på en 
måde, der kan stride i mod indholdet af den 
endelige plan.  

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og 
ændringsforslag er udløbet, kan der evt. opnås 
tilladelse til udnyttelse af en ejendom i over-
ensstemmelse med forslaget, jf. §28.2. 

De midlertidige retsvirkninger gælder fra det 
tidspunkt, hvor et lokalplanforslag bliver of-
fentliggjort og indtil lokalplanen bliver ende-
lig vedtaget, dog højest 1 år fra forslagets 
fremlæggelse. Eksisterende lovlig anvendelse 
kan fortsætte. 

Endelige retsvirkninger 
De endelige retsvirkninger træder i kraft når 
den endeligt vedtagne rammelokalplan bliver 
offentlig bekendtgjort. 

Ifølge §28.1 i Hjemmestyrets Bekendtgørelse 
om arealanvendelse og planlægning gælder, at 
indenfor den endeligt vedtagne lokalplans 
område må der ikke iværksættes aktiviteter, 
der er i strid med lokalplanens bestemmelser.  

Kommunalbestyrelsen kan dispensere for 
mindre afvigelser fra planen, hvis de ikke 
strider mod planens principper.  

Principielle afvigelser fra lokalplanen kræver, 
at der udarbejdes en ny lokalplan.
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Bestemmelser 
I henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse 
nr. 23 af 18. november 1992 om arealanven-
delse og planlægning fastlægges følgende: 

§1  Lokalplanens formål 
 Lokalplanen har til formål at: 

§1.1 - fastlægge det fremtidige forløb af 
Qullilerfik; 

§1.2 - muliggøre etablering af bebyggelse 
til centerformål inden for lokalplanens 
område; 

§1.3 - sikre at en del af området bevares 
som friholdt område og henligger i na-
turtilstand; 

§1.4 - fastlægge parkerings og tilkørsels-
forhold til området; 

§1.5 - fastlægge rammer for bebyggelses og 
friarealers udformning. 

§1.6  - bygningerne i området skal gives en 
arkitektonisk udformning, der under-
støtter stedets unikke beliggenhed og 
tilfører centerområdet en smuk og 
markant indgang fra syd med høj arki-
tektonisk kvalitet. 

§2  Lokalplanens område og opdeling 
§2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist 

på kortbilag 1. 

§2.2 Området optager et areal på ca. 1,5 ha. 

§2.3  Lokalplanområdet opdeles i byggefel-
ter, færdselsareal og fri- og opholds-
arealer, som vist på kortbilag 1. 

§3  Anvendelse 
§3.1 Lokalplanområdets anvendelse fast-

lægges til centerformål for boliger, li-
berale erhverv, detailhandel samt of-
fentlig administration eller service. 

§3.2 Inden for byggefelt A, som er marke-
ret på kortbilag 1, må: 

• stueetagen kun anvendes til publi-
kumsorienterede funktioner som 
butik, posthus, cafe o.l. Heraf skal 
mindst 300 m2 indeholde andre 
funktioner end posthus. Der kan 
desuden indrettes offentlige toilet-
ter i bygningens stueetage; 

• 2. etage anvendes som ovenståen-
de samt televirksomhed og øvrige, 
liberale erhverv; 

• 3.- 6. etage anvendes til liberale 
erhverv; 

• 6.-10. etage anvendes til liberale 
erhverv og boliger. 

§3.3 Byggefelt B, som er markeret på kort-
bilag 1, må kun anvendes til publi-
kumsorienterede funktioner som butik,  
kiosk, cafe o.l. 

§3.4 Byggefelt C, som er markeret på kort-
bilag 1, må anvendes til forsamlings-
hus, butikker, kiosk, cafe, busskur 
samt liberale erhverv. 

§3.5 Byggefelt D, som er markeret på kort-
bilag 1, må anvendes til tekniske faci-
liteter, butikker, samt liberale erhverv. 

§3.6 Byggefelterne E, F, G, som er marke-
ret på kortbilag 1, må anvendes til bo-
liger og liberale erhverv. 

§3.7 Områder udenfor byggefelterne må 
ikke bebygges undtagen med tekniske 
forsyningsanlæg jf. § 3.10. 

§3.8 Det delområde, der er markeret på 
kortbilag 1 som friholdt areal,  må kun 
anvendes til fri- og opholdsareal og 
skal henlægge i naturtilstand. 

 Her kan dog etableres tekniske forsy-
ningsanlæg jf. § 3.10. 

§3.9 Der kan i området jf. §3.8 placeres det 
historiske mindesmærke ”Samuel  
Kleinschmidts Pæl”. 

§3.10 Der kan i lokalplanområdet etableres 
anlæg til områdets eller tilstødende 
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områders tekniske forsyning, når de 
ikke fylder mere end 5 m2 og ikke har 
større højde end 1,2 m samt indpasses 
i forhold til bygninger og anlæg på 
grunden.  

§3.11 Det delområde, der er markeret på 
kortbilag 1 som offentlig parkerings-
plads må kun anvendes til parkering 
og ikke bebygges. 

§3.12 Oplagring må kun finde sted inden for 
bygninger eller særligt indrettede og 
afskærmede arealer. 

§3.13 Der må inden for lokalplanens område 
ikke etableres steder for salg eller ud-
skænkning af alkohol. 

§3.14 Der kan ikke etableres nogen form for 
anvendelse i lokalområdet, der medfø-
rer belastende miljøforhold, som vil 
forhindre etablering af boliger. 

§4  Vej- og stiforhold 
§4.1 Veje og stier skal i princippet udlæg-

ges som vist på kortbilag 1. 

§4.2 Tilkørsel til lokalplanområdet må kun 
ske fra Sdr. Herrnhutvej. Varekørsel 
til butikker og virksomheder kan i et 
begrænset tidsrum fastlagt i politived-
tægten ske fra Qullilerfik. 

§4.3 Der kan fra Samuel Kleinschmidtsvej 
etableres varetilkørsel til byggefelt A, 
som vist på kortbilag 1. 

§4.4 Belysning inden for området skal ske 
med parklygter eller som stibelysning. 

 Når Kommunalbestyrelsen fastlægger 
bestemmelser for belysning i en 
”Midtbymanual” eller tilsvarende 
plan, er denne gældende. 

§4.5  Tilkørsel fra offentlig vejareal til de 
enkelte byggefelter skal etableres af 
bygherren. Herunder den nødvendige 
terrænregulering og befæstelse af til-
kørselsarealerne. 

§5  Bebyggelsens omfang og placering 
§5.1 Ny bebyggelse skal placeres inden for 

byggefelterne A-G, der er markeret på 
kortbilag 1. 

§5.2 Inden for byggefelt A, der er markeret 
på kortbilag 1, skal bebyggelse opfø-
res i op til 9-10 etager, som det er vist 
på kortbilag 1.  

 Bebyggelsen må max have en højde af 
3,7 m pr. etage i basen og 3,2 meter i 
højhuset. 

§5.3  Inden for byggefelt B, der er markeret 
på kortbilag 1, må bebyggelse opføres 
i højst 1 etage. 

 Bebyggelse må max. have en højde af 
4,5 m.  

§5.4  Inden for byggefelt C, der er markeret 
på kortbilag 1, må bebyggelse opføres 
i højst 2 etager.  

 Bebyggelsen må max have en højde af 
8,5 m. 

§5.5 Inden for byggefelt D, der er markeret 
på kortbilag 1, må bebyggelse opføres 
i højst 2 etager  

 Bebyggelsen må max have en højde af 
8,5 m. 

§5.6 Inden for byggefelterne E-G, der er 
markeret på kortbilag 1, må bebyggel-
se opføres i højst 1,5 etager. Udvidelse 
kan kun ske i forbindelse med nødven-
lig modernisering (bad, ol.).  

 Bebyggelsen må max have en højde af 
8 m. 

§6  Bebyggelsens ydre fremtræden 
§6.1 Bygninger må fremstå i materialerne 

træ, glas, aluminium eller stål. 

 Kommunalbestyrelsen kan ved kon-
kret vurdering af et velbelyst projekt 
godkende, at bygninger fremstår i an-
dre materialer, hvis bygningens frem-
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træden kan indgå i harmoni med byens 
øvrige bebyggelse. 

§6.2 Bygninger og større bygningsdele må 
gives farverne: sort, hvid, grå, blå  
svenskrød og okkergul. 

 Kommunalbestyrelsen kan ved kon-
kret vurdering af et velbelyst projekt 
godkende, at bygninger fremstår i an-
dre farver, hvis bygningens fremtræ-
den kan indgå i harmoni med byens 
øvrige bebyggelse. 

§6.3 Tage på bygninger skal fremstå sorte 
og må have en hældning på: 

• mellem 7º-15º i byggefelt A og B; 

• mellem 7º-45º i byggefelterne C, D, 
E, F og G. 

Dette gælder ikke tage, der udnyttes til 
tagterasse eller lignende. Sådan en ud-
nyttelse skal etableres, så sne, vand 
m.v. ikke skader bygningens konstruk-
tion. 

§6.4 Når Kommunalbestyrelsen fastlægger 
bestemmelser for farver og materialer i 
en ”Midtbymanual” eller tilsvarende 
plan, er denne gældende. 

§6.5 Skilte skal opsættes på bygningerne og 
skal indgå i bygningens arkitektur, 
bl.a. ved at respektere husets fagde-
ling. Dvs. at skiltene skal indpasses i 
bygningens rytme af vinduer og mur-
flader og må ikke opdele facaden 
vandret eller lodret. 

§6.6 Der må kun opsættes navneskilte på de 
virksomheder, der har til huse i den 
pågældende bygning. 

§6.7 Når Kommunalbestyrelsen fastlægger 
bestemmelser for skiltning i en ”Midt-
bymanual” eller tilsvarende plan, er 
denne gældende. 

§6.8 Skorstene, ventilation og lignende 
teknisk udstyr skal indgå i bygninger-
nes arkitektur. 

§7  Regulering af terræn 
§7.1 Ved regulering af terræn under bygge- 

og anlægsarbejder skal terrænet skånes 
mest muligt. 

§7.2 Efter reguleringer af terræn skal om-
givelser der ikke indgår i byggeri eller 
anlæg retableres, og området skal ren-
ses for alle sprængstykker, der måtte 
være spredt ved sprængning eller 
transport. 

§7.3  Når Kommunalbestyrelsen fastlægger 
bestemmelser for belægning, belys-
ning og udformning af centerområdets 
udearealer i en ”Midtbymanual” eller 
tilsvarende plan, er denne gældende. 

§8  Ubebyggede arealer 
§8.1 Ubebyggede arealer skal ved belæg-

ning gives et ordentligt udseende eller 
fremstå som naturgrund. 

§8.2 Ubebyggede arealer må ikke anvendes 
til længerevarende oplag af nogen 
slags med mindre arealet er særligt 
indrettet og afskærmet til formålet. 

§9  Tekniske anlæg 
§9.1 Teknisk forsyning, så som kloak, elek-

tricitet og vandforsyning skal ske via 
underjordiske anlæg. 

§9.2 Overfladevand, må ikke føres til klo-
ak, men skal afledes til grøft, så det 
ikke er til gene for omkringliggende 
bebyggelse. 

§9.3 Spildevand skal bortledes til offentlig 
kloak. 

§9.4 Nybyggeri skal tilsluttes el-varme. 

§9.5 Der kan opføres et fællesantenneanlæg 
for hele bebyggelsen 

§9.6 Parabol-antenner må ikke opsættes på 
bygninger medmindre, at det sker i 
forbindelse med etablering af fælles-
antenne jf. §9.5 eller som del af virk-
somheders erhvervsudøvelse. 
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 Opsætning af parabol-antenne skal i 
hvert enkelt tilfælde godkendes af 
kommunalbestyrelsen. 

§10 Retsvirkninger og dispensationer 
 De endelige retsvirkninger træder i 

kraft når lokalplan 1C6-1 bliver ende-
ligt vedtaget og derefter offentlig be-
kendtgjort. 

§10.1 Indenfor den endeligt vedtagne lokal-
plans område må der ikke iværksættes 
aktiviteter, der er i strid med lokalpla-
nens bestemmelser. 

§10.2 Den eksisterende lovlige anvendelse af 
arealer, bygninger eller anlæg kan 
fortsætte som hidtil. Lokalplanen med-
fører ikke i sig selv krav om etablering 
af de anlæg mv., der er indeholdt i 
planen. 

§10.3 Kommunalbestyrelsen kan dispensere 
for mindre væsentlige afvigelser fra 
planen, der ikke er i modstrid med 
planens overordnede principper. 

§10.4 Afvigelser fra lokalplanens overord-
nede principper, kan kun ske ved udar-
bejdelse af en ny lokalplan. 

§11       Ophævelse af gældende lokalplan 

§11.1 Lokalplan 1.08 Qullilerfik og Spind-
lersbakke ophæves hermed for det are-
al, der er omfattet af nærværende lo-
kalplan. 
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Vedtagelsespåtegning 

Vedtagelse som forslag 
Lokalplan 1C6-1 vedtages hermed som forslag til offentlig høring i perioden d. 7. februar 2001 til 
21. marts 2001. 

 

 

Nuup Kommunea d. 29. januar 2001. 

 

 

    

Agnethe Davidsen / Alice Steenor 
Borgmester   Adm. Direktør 

 

 

Endelig vedtagelse 
Lokalplan 1C6-1 vedtages hermed endeligt af Nuup Kommuneas Kommunalbestyrelse dd.mm.åå. 

 

 

Nuup Kommunea d. dd.mm.åå. 

 

 

    

Agnethe Davidsen / Alice Steenor 
Borgmester   Adm. Direktør 
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