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INDLEDNING 

 

Lovgrundlag 

 

Det juridiske grundlag er Arealbekendtgørelsen og 

Arealforordningen 

 

Arealbekendtgørelsen er Hjemmestyrets Bekendt-

gørelse nr. 23 af 18. november 1992 om arealan-

vendelse og planlægning efterfølgende ændret ved 

Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 43 af 15. no-

vember 1994.   

 

Arealforordningen er Landstingsforordning nr. 6 af 

19. december 1986 om arealanvendelse og plan-

lægning efterfølgende  ændret ved Landstingsfor-

ordning nr. 1 af 18. juni 1987.  

 

Hvad er en lokalplan? 

 

En lokalplan fastlægger, hvad der må ske i et af-

grænset område. 

 

Lokalplaner udarbejdes med udgangspunkt i gæl-

dende kommuneplan. Lokalplanen er "bindeled" 

imellem kommuneplan og de enkelte byggeprojek-

ter. 

 

I kommuneplanen fastlægges de overordnede ret-

ningslinier for de enkelte byområders anvendelse. 

 

Udarbejdelse af lokalplanen skal være i overens-

stemmelse med de gældende bestemmelser for 

området. 

I lokalplanen fastsættes klare retningslinier overfor 

bygherrer og borgere. 

 

Det gælder f. eks. områder til bebyggelse, friholdte 

arealer, vej- og parkeringsforhold m.v. samt ret-

ningslinier for områdets bebyggelsesmæssige ud-

formning. 

 

En lokalplan medfører i sig selv ikke pligt til at 

realisere planens indhold. 

 

 

Lokalplanen består af to hovedafsnit; en redegørel-

ses- og en vedtægtsdel. 

 

Redegørelsesdelen beskriver lokalplanens formål 

og indhold, lokalplanens forhold til den øvrige 

planlægning samt retsvirkninger. 

 

Vedtægtsdelen fastsætter de konkrete bestemmel-

ser for lokalplanområdets anvendelse og bebyggel-

se. Vedtægtsdelen har retslig bindende virkning for 

offentlige myndigheders og privates fremtidige 

dispositioner inden for lokal-planområdet. 
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.  

REDEGØRELSE 

Lokalplanens formål og indhold. 

 

Baggrund. 

Den overordnede boligpolitiske målsætning er 

opførelse af 13-16 boliger pr. år i Tasiilaq by. 

Rammeområdet er ændret for at få plads 15-20 

Enfamilieshuse med tilslutningspligt  til  el- vand- 

og kloakforsyning i det nordlige område 

For at få hovedvandledning til selvbyggerhu-

sene i området var nødvendigt at udarbejde en  

revideret lokalplan 

Desuden blev der gjort plads til 10-14 lejligheder i 

rækkehuse i det sydlige område. 

 

Beliggenhed 

Lokalplanområde A8 er beliggende i det nord vest-

lige hjørne af Tasiilaq 

 

Området har en størrelse på ca. 6,7 ha. 

 

Oversigtskort                                               Mål  1:5000 

Afgrænsning af lokalplanområdet 

 

Lokalplanarealet grænser op til friområde 

imod syd og til ubebygget fjeldområde imod 

vest

 

Eksisterende Bygninger 

I området er der i dag opført 90 rækkehuslejlighe-

der fra perioden 1992-2005.  

Til forsyning af disse bygninger er der fremført el 

og vand  

 

Alle bygninger i området er tilsluttet kloak. 

 

Fremtidige forhold. 

 

Området har vejadgang ad vejene Prinsesse Bene-

diktip Aqqulaa, Sara Helmsip Aqqulaa og Ole 

Mathiassenep Aqqulaa. 

 

Lokalplanområde disponering skal være som vist 

på Kortbilag A. 

 

Boliger skal opføres som rækkehuse eller åben/lav 

boligbebyggelse 

 

Område N: Det bliver muligt at bygge 15-20 

enfamiliehuse 

 

Område S: Det vil  blive muligt at bygge lej-

ligheder – enten  6-8 andelsboliger i en an-

delsboligforening eller 10-14 kommunale 

udlejningsboliger i et, to, tre og fire-rums-

lejligheder. 

 

 

Lokalplanens forhold til den øvrige plan-

lægning. 

I forslag til kommuneplan fra januar 2005 er 

grænserne i rammeområde A8 ændret noget. 

  

Teknisk afdeling har siden i bemærkninger til 

kommuneplanforslaget foreslået ændringer, 

således at muligt er at bygge enfamiliehuse i 

den nordlige ende af rammeområde A8. 

 

Lokalplanen er udarbejdet med udgangspunkt i 

Forslag til Ammassalik Kommuneplan 2005-2016 

og kan derfor tidligst vedtages, samtidig med at 

Kommuneplan Ammassalik Kommune 2005-

2016 offentliggøres som endeligt gældende. 
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Midlertidige retsvirkninger. 

 

Fra den dato, hvor forslaget til lokalplanen er of-

fentliggjort og indtil tidspunktet for bekendtgørelse 

om endelig vedtagelse, må intet areal, der er omfat-

tet af forslaget bebygges eller udnyttes på en måde, 

der kan foregribe offentlighedens inddragelse og 

indholdet af den endelig plan. 

 

Den eksisterende lovlige anvendelse af arealer og 

bygninger kan fortsætte som hidtil. 

 

Ny bebyggelse eller ændring i anvendelsen af area-

ler og bygninger er ikke tilladt. 

 

Såfremt der efter udløbet af fristen for indsigelser, 

ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kom-

munalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet 

af planforslaget, bebygges eller i øvrigt udnyttes i 

overensstemmelse med planen. 

 

De midlertidige retsvirkninger har maksimalt gyl-

dighed 1 år efter forslagets offentliggørelse. 

 

Endelige retsvirkninger. 

 

Efter endelige godkendelse af lokalplanen og of-

fentlig bekendtgørelse af vedtagelsen, må der ikke 

retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med 

planens bestemmelser. 

Kommunalbestyrelsen kan dog foretage mindre 

betydende afvigelser fra en lokalplan, under forud-

sætning af at det ikke ændrer områdets særlige 

karakter og generelle anvendelse, der er fastlagt i 

planen. 

 

Ændringer der medfører væsentlige afvigelser fra 

lokalplanens bestemmelser kan kun gennemføres 

ved ny lokalplan. 

 

Bygninger/anlæg må ligeledes kun ændre anven-

delse i overensstemmelse med lokalplanens be-

stemmelser. 

 

Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etab-

lering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. 

 

 

Offentliggørelse 

 

Lokalplanforslaget har været fremlagt til offentlig 

gennemsyn på kommunekontoret, biblioteket i 

Tasiilaq, samt i bygdernes kommunekontorfilialer, 

fra mandag den 9. januar 2006 og 6 uger frem. 

 

Teknisk afdeling stod til rådighed med yderligere 

oplysninger. 

 

Inden for indsigelsesperioden har borgerne haft 

mulighed for at fremkomme med indsigelser, æn-

dringsforslag og bemærkninger. 

Indsigelser og ændringsforslag blev stilet til kom-

munen. inden indsigelsesperiodens udløb,  

som var den 20. februar 2006 

 

Postadressen er Ammassallip Kommunia, Teknisk 

afdeling, Box 120, 3913 Tasiilaq. 

 

Kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for kom-

munens kommuneplanlægning, har vurderet indsi-

gelser og ændringsforslag og har  indarbejdet dem. 

Borgere, foreninger og lignende, der ønsker en 

begrundelse for, hvorfor et ændringsforslag eller 

indsigelse ikke blev efterkommet, kan rette hen-

vendelse til kommunalbestyrelsen. 

 

Endelig vedtagelse 

 

Lokalplanen er sammen med indsigelser og 

ændringsforslag endeligt godkendt på kom-

munalbestyrelsesmøde 1/2006 i marts 2006. 
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VEDTÆGTSDEL 

 

Ifølge Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 23 af 18. 

november 1992 om arealanvendelse og planlæg-

ning samt Landstingslov nr. 6 af 19. december 

1986 om arealanvendelse  og planlægning og sene-

re tillæg fastlægges i vedtægtsdelen de konkrete 

bestemmelser for lokalplanområdets anvendelse og 

bebyggelse. 

Vedtægtsdelen har retslig bindende virkning for 

offentlige myndigheders og privates fremtidige 

dispositioner inden for lokalplanområdet. 

 

 

 

 

§ 1 Lokalplanens formål. 

 

Lokalplanen skal sikre at der på det udlagte areal 

bygges  enkelthuse, dobbelthuse og flerfamiliehuse 

med en og to etager.  

Undtagelsesvis med vandrette lejlighedsskel 

 

I planen udlægges areal til veje, vejbelysning og 

evt. grøfter. 

 

Lokalplanen skal sikre, at der i området friholdes de 

nødvendige arealer til henlægning af sne, samt 

hundehold og fælles friarealer. 

 

 

 

 

§ 2 Lokalplanens område. 

 

Lokalplanen afgrænsning ses på kortbilag A. 

 

Området grænser imod syd til D6, imod Øst til A4, 

C2 og A9 og  imod nord  til C6. 

Imod vest er der et fjeldområde udenfor rammeind-

deling. 

 

§ 3 Områdets anvendelse. 

 

Boligområder 

 

Boligområder må kun anvendes til boligformål 

samt dertil hørende lokalveje og parkeringspladser.  

 

Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der i området 

drives en forretning i tilknytning til en bolig eller at 

en bygning anvendes til mindre erhverv, når den er 

udformet/ udformes i overensstemmelse med den 

øvrige bebyggelse, under forudsætning af 

 

- at virksomheden drives af en person, der bor i 

det pågældende område, 

- at virksomheden drives på en sådan måde,  

at områdets karakter af beboelsesområde ikke 

forandres ved skiltning eller lignende og 

- at virksomheden ikke medfører behov for par-

kering, der ikke er plads til i forbindelse med 

den pågældende bolig.  

 

Område  N: Arealet ca 2,1 ha er udlagt til placering 

af 15 - 20 enkelthuse (selvbyggerhuse)   

 

Område  S: Arealet ca. 1.2 ha er udlagt til byggeri 

af 10-14 boliger i klynge eller rækkehuse. 

 

Område Ø Den øvrige del af lokalplanområdet ca 

3,4 ha er færdigudbygget med 90 boliger  

 

 

Generelt for hele lokalplanområdet. 

 

Udover det de kommuneplanen fastlagte rammer 

for lokalplanlægning gælder følgende generelle 

bestemmelser: 

 

- ubebyggede arealer må ikke anvendes til per-

manent opstilling af containere. 

 

- parkering indenfor lokalplanområdet må kun 

finde sted langs lokalvejstrækningen indtil p-

pladser er anlagt. 

 

- langtidsparkering (parkering over 1 døgn) af 

erhvervskøretøjer over 3500 kg, fartøjer og 

lignende må ikke finde sted i området. 
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- langs lokalvejnettet og på friholdte arealer kan 

der etableres snedepoter. 

 

- inden for området kan der opføres netstationer, 

taphuse eller lignende til kvarterets forsyning, 

og kun såfremt det er nødvendigt. Disse anlæg 

udformes i henhold til Nukissiorfiits standard 

og specifikationer. Placeringen fastlægges i 

henhold til en bebyggelses og forsyningsplan.. 

 

Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning tillade, 

at der i området kan etableres fælles legeplads med 

legeredskaber og et mindre depotskur for legered-

skabsudstyr. 

 

Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning tillade, 

at der i området kan etableres udhuse, drivhuse, 

tørrestativer, indhegninger eller lignende for den 

enkelte bolig. 

 

 

§ 4  Veje, stier, parkering og trafik. 

 

Byggelinier. 

 

For at sikre mulighed for fremtidig udbygning af 

veje og stier samt snekastning udlægges der bygge-

linier langs vejene. 

Byggelinierne udmåles med 15 meter bredde lagt, 

således at det falder ligeligt omkring Sara Helmsip 

Aqqulaa og Ole Mathiassenep Aqqulaa. og Prin-

sesse Benediktip Aqqulaa.  

 

 

Udlæg af veje, stier m.m. 

 

Der udlægges areal til en ny vej med en beliggen-

hed syd for Sara Helmsip Aqqulaa og en ny vej  

imod vest fra Ole Mathiassenep Aqqulaa 

-  Kvartervejstrækning med en kronebredde på 5 

meter. og et vejudlæg på 15 m 

 

Vejene må benyttes af alle former for trafik. Lokal-

veje må dog ikke anvendes til tung trafik, der ikke 

skal hente eller bringe varer i lokalområdet. 

 

Der kan udlægges areal til separat sti i området. 

 

 

Adgangsforhold. 

 

Grøfteoverdækninger, for etablering af kørebane til 

bolig, skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 

 

Til hver bolig må der normalt kun anlægges een 

indkørsel. 

 

 

Parkering. 

 

I de enkelte byggeprojekter skal der reserveres areal 

til p-pladserne. Generelt 2 boliger pr. parkerings-

plads. Dog skal boliger større end 100m2 have 

hver sin p-plads. Disse skal færdiggøres af bygher-

ren inden byggeriet tages i brug. 

 

 

 

§ 5 Bebyggelsens omfang og placering. 
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Ny bebyggelse i området må kun placeres inden for 

de på kortbilag A viste delområder: N, og S. 

 

Bebyggelsen kan bestå af enkelthuse, dobbelthuse 

og flerfamiliehuse.  

Hver enkelt bygning må kun være 1- 2 etager, men 

hvor terrænet tillader med delvis udnyttet kælder-

etage.  

 

 

Bebyggelsens ydre fremtræden. 

 

Ydervægge (over fundament) skal opføres af træ 

eller krydsfiner og fremstå i farverne grå, rød, blå 

gul eller grøn. 

 

Tagene skal dækkes med tagpap. 

 

Tagene skal udformes som symmetriske sadeltage 

med en taghældning mellem 15° og 45°. 

 

Tagene på bygninger må ikke udføres med valm  

Udhuse kan udføres med ensidig  taghældning 

 

Fundament skal være beton eller stolpefundament 

beklædt med krydsfiner. 

Krydsfinerbeklædning på fundament skal males 

sort eller grå 

 

Fundamenter må ikke gives en større højde end 

nødvendigt for at holde hovedetagen/underetagen 

fri af terræn. Hvor terrænet tilsiger det, kan der dog 

gives tilladelse til at etablere udnyttelig kælder. 

 

Terrænet omkring og imellem husene skal regule-

res i et sådant omfang, at overfladevand ledes bort 

fra bygninger og veje og at området let kan holdes 

ryddeligt. 

 

Der må ikke anvendes reflekterende materialer til 

yderbeklædning af bebyggelsen. 

 

Skiltning og reklamering må kun finde sted med 

kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt 

tilfælde. 

 

 

§ 7 Ubebyggede arealer. 

 

Ubebyggede arealer skal bevares i naturtilstand 

 

Ejeren af en bygning i lokalplanområdet er forplig-

tet til at holde ubebyggede arealer omkring bygnin-

gen ryddede. 

 

Ved opstart af ethvert byggeri skal evt. vege-

tationslag på området deponeres for senere 

udlægning på området ved byggeriets afslut-

ning. 

 

Vegetation eller overflade i øvrigt som på grund af 

byggeri eller anden aktivitet er ødelagt, skal gen-

etableres. 

 

Der henvises til kortbilag A sidst i lokalplanen. 

 

 

Landskabstræk 

 

Større sammenhængende græsområder skal beva-

res, der må ikke skæres græstørv uden at opfylde 

med jord og genetablere græsset 

 

Terrænændringer må kun foretages i det omfang, 

det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og øko-

nomisk forsvarlig gennemførelse af byggeri. 

 

Fjeldet og terrænet må ikke ødelægges. Der må 

ikke uden særlig tilladelse sprænges i fjeld eller 

flyttes sten. 
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§ 8 Vilkår for fælles anlæg. 

 

Udgifter til el-, vand-, varme- og kloakstikledninger 

afholdes af den enkelte bygherre efter gældende 

regler. Der er tilslutningspligt for alle boliger til el-, 

vand- og kloakforsyning 

 

Ved en etapevis udbygning af området skal fremfø-

ring af el, vand og kloak. inden for hver enkelt 

etape dimensioneres og afsluttes på en sådan måde, 

at de efterfølgende etaper kan forsynes fra disse 

anlæg. 

 

Eksisterende forsyningsledninger skal respekteres i 

hvert enkelt tilfælde. 

 

Der må ikke bygges på de i terrænet værende el, 

varme og vandledninger. 

 

Overfladevand, herunder tagvand, må ikke føres til 

kloak, men skal bortledes således, at der ikke opstår 

gener for naboarealer og bygninger. Husspildevand 

skal afledes til kloak. 

 

Eventuelle isophobninger eller ophobninger af 

overflade- og spildevand, der er til gene for naboer 

eller offentlige anlæg kan fjernes af kommunen for 

skadevolders regning. 

 

Det er ikke tilladt at udlede olie, benzin, gifte og 

lignende, hverken på arealet, i afløbsledninger eller 

grøfter. 

 

Ubebyggede arealer må ikke anvendes til henkast-

ning af affald eller udledning af spildevand. 
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 Signaturforklaring  
 

 

 

 
 

Bygning eksisterende eller under opførelse 

 

 

 

 
 

Bygning i planfase 

 

 

 

 
 

Byggeområde 

 

 

 
 

Områdegrænse 
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Kortbilag A                                                                                                                Mål 1:2.500 

 

. 
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§ 9. Vedtagelse. 

 
 

9.1 Vedtaget som forslag af Ammassalik Kommunalbestyrelse 21.nov 2005. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

9.2 Således vedtaget af Ammassalik Kommunalbestyrelse xxxxxxx 2005. 

 

 

 

 

Tasiilaq, den              

 

 

 

______________________________ 

Vittus Michaelsen         
Borgmester 

_______________________________ 

Laurits Bloch         
Kommunaldirektør 

 

 

 

 

9.3 Direktoratets påtegning. 

 

 
 

 


