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Kommunip 2017-2028-mut pilersaarummut ilassut 
nr. 18 sumiiffimmut iiveqarfimmut tunngasoq 

 Kommuneplantillæg nr. 18 til Kommuneplan 
2017-2028 for et område til kirkegård 

   

Pilersaarusiaq uannga suliarineqarpoq: 

 
Kommune Kujalleq 
Teknikkeqarnermut Avatangiisinullu ingerlatsivik 
Anders Olsensvej B-900 
Postbox 514, 3920 Qaqortoq 

 
Planen er udarbejdet af: 

 
Kommune Kujalleq 
Forvaltning for Teknik og Miljø 
Anders B Olsensvej B-900 
Postbox 5143920 Qaqortoq 

Kommunimut pilersaarummut ilassutissatut 
siunnersuut manna Teknikkimut Avatangiisinullu 
Ataatsimiititaliamit 02.04 2020 
akuersissutigineqarpoq Kommunalbestyrelsimiillu 
20.05 2020 akuersissutigineqarluni.  

 Forslaget til dette kommuneplantillæg blev 
godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 
02.04. 2020 og af Kommunalbestyrelsen den 
20.05. 2020  

Kommunimut pilersaarummut ilassutissatut 
siunnersuut tamanut tusarniaassutigineqarpoq 02.06 
– 30.07. 2020. 

 

Siunnersuummut oqaaseqaataajunnartut najukkamut 
siuliani taaneqartumut tusarniaanermut 
akissuteqarfissaq naatinnagu 
nassiunneqarsinnaapput, imaluunniit uunga 
mailerneqarsinnaallutik plan@kujalleq.gl  

 Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt i 
offentlig høring i perioden 02.06 – 31.07. 
2020. 

 

Eventuelle bemærkninger til forslaget kan 
fremsendes til ovennævnte adresse inden 
høringsfristens udløb, eller fremsendes pr. 
mail til plan@kujalleq.gl  
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KOMMUNIMUT PILERSAARUT SUNAAVA? / HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? 

Kommunimut pilersaarummut ilassut sunaava? / Hvad er et kommuneplantillæg? 

Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqarnerat pillugit 
Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 17. november 2010-meersoq malillugu, 
kommunalbestyrelsip pilersaarusiornermigut nunaminertanillu 
aqutsinermigut ingerlatsinermigullu, innuttaasut akornanni pissutsit 
tamakkiisumik naliliiffigeqqaarnerisigut kommunimi nunaminertat 
atorneqalertarnissaat pisussaaffigaa.  

 Efter Inatsisartutlov nr.17 af 17. november 2010 om 
planlægning og arealanvendelse, har 
kommunalbestyrel-sen gennem planlægning og 
administration pligt til at medvirke til, at arealerne 
indenfor kommunen tages i anvendelse ud fra en 
samfundsmæssig helhedsvurde-ring.  

Taamaattumik pilersaarusiornermik tamanik isiginnissinnaasumik 
kommunimut pilersaarummik suliaqartoqarpoq. Taamaaliornikkut 
innuttaasut kommunalbestyrelsilu ataqatigiissumik suliniutinik 
tigussaasunik nalilersuinissamut periarfissaqalissapput. Kommunimi 
pilersaarut kommunimi illoqarfiup ineriartornerani takussutissatut 
aallaavigineqassaaq.  

 Derfor udarbejdes der en kommuneplan, som giver et 
helhedsbillede af planlægningen. Derved får borgerne 
og kommunalbestyrelsen mulighed for at vurdere 
konkrete tiltag i sammenhæng. Kommuneplanen er 
det plangrundlag, som styrer den fremtidige fysiske 
udvikling i kommunen.  

Kommunimi nunaminertat sumut qanorlu atorneqarnissaat pillugit, 
kommunalbestyrelsi kommunimi pilersaarummi aalajangersaasarpoq. 
Illuliornermi, aqqusinniornermi, aqqusineeqqanik pilersitsinermi, 
teknikkikkut atortulersuutinik il.il. qanoq inissiisoqassanersoq, qanorlu 
ilusiliisoqassanersoq pillugit nunaminertat assigiinngitsut iluinut 
aalajangersagaqarpoq.  

 I kommuneplanen fastlægger kommunalbestyrelsen 
bestemmelser for, til hvilke formål og hvordan arealer-
ne i kommunen skal anvendes. Inden for arealerne til 
de forskellige formål, fastlægges detaljerede 
bestemmelser for placering og udformning af 
bygninger, veje, stier, tekniske anlæg osv.  

Kommunimi pilersaarut allanngortinneqarsinnaavoq, assersuutigalugu 
aalajangersakkat ilaat naammanngippata, piffissamulluunniit 
naleqqutinngippata. Allannguineq kommunimut pilersaarummut 
ilassusiinikkut pisinnaavoq. Ilassut taama ittoq kommunimut 
pilersaarummi sumiiffiit ilaannut aalajangersakkanik 
allannguiffiusinnaavoq ilassusiiffiusinnaalluniluunniit.  

 Kommuneplanen kan ændres, f.eks. når den på nogle 
punkter ikke længere er tilstrækkelig eller 
tidssvarende. En ændring kan ske med vedtagelse af et 
tillæg til kommuneplanen, som så tilføjes et 
kommuneplantillæg. Et sådant tillæg kan ændre eller 
tilføje nye bestemmel-ser for et enkelt delområde i 
kommuneplanen.  

Pilersaarut una Kommune Kujallermut 2017-imiit 2028-mut 
kommunimut pilersaarummut ilassutaavoq.  

 Dette kommuneplantillæg er et tillæg til Kommuneplan 
2017 – 2028 Kommune Kujalleq.  

Kommunimut pilersaarut pingasunngorlugu avitaavoq.  

-NASSUIAAT, tassani pilersaarummi toqqammaviit anguniakkallu 
nassuiarneqartarput 

-AALAJANGERSAKKAT PINGAARNERIT sumiiffiup ilaanut atuuttut 
kiisalu 

-AALAJANGERSAKKAT SUKUMIISUT sumiiffiup ilaanut atuuttut 
immaqalu taassuma iluani sukumiisumik pilersaarusiorfiusut 
minnerusut. Aalajangersakkat sukumiisut taakku tassaasinnaapput 
illut, aqquserngit, aqqusineeqqat, teknikkikkut atortulersuutit allallu 
inissinneqarfissaat, ilusissaat, sannassaat, qalipaatissaallu pillugit 
najoqqutassiat.  

 Et kommuneplantillæg består af 3 dele:  

-REDEGØRELSEN, hvor forudsætninger og mål for 
planen beskrives 

-DE OVERORDNEDE BESTEMMELSER for delområdet og 

-DE DETALJEREDE BESTEMMELSER for delområdet og 
eventuelle, mindre detailområder her indenfor. Disse 
detaljerede bestemmelser kan udgøre retningslinierne 
for placering, udformning, materiale- og farvevalg af 
bygninger, veje, stier, tekniske anlæg osv.  

Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussamut uunga aamma 
pilersaarutinut allanut tunngasunut paasissutissat tulliuttumut 
saaffiginninnikkut pissarsiarineqarsinnaapput: plan@kujalleq.gl  

 Oplysninger om dette kommuneplantillæg og andre 
planforhold kan fås ved henvendelse til: 
plan@kujalleq.gl  
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IMARISAA INDHOLD 

NASSUIAAT 
 

REDEGØRELSE 

A. Tunuliaqutaq 
B. Siunertaq 
C. Pilersaaruteqarfiup ilaa ullumikkut 
D. Imarisaa 
E. Pilersaarusianut allanut attuumassuteqarnera 
F. Inatsisitigut sunniutai 

 
A. Baggrund 
B. Formål 
C. Delområdet i dag 
D. Indhold 
E. Forholdet til anden planlægning 
F. Retsvirkninger 

AALAJANGERSAKKAT  BESTEMMELSER 

AALAJANGERSAKKAT PINGAARNERIT 
 

OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

Siunertaq. 
Killeqarfiit 
Atuuffia 
Pissutsit atuuttut 
Sanaartukkat 
Inissaqassuseq 
Tikinneqarsinnaassusia pilersuinerlu 
Eqqissisimatitat eriagisasallu 
Immikkut aalajangersaaffigisat 

 
Formål 
Afgrænsning 
Anvendelse 
Eksisterende forhold 
Bebyggelse 
Rummelighed 
Adgangsforhold og forsyning 
Fredede og bevaringsværdige træk 
Klausulerede zone 

Aalajangersakkat sukumiisut 
 

DETALJEREDE BESTEMMELSER 

Sumiiffiit sukumiisumik pilersaarusiorfigisat 
atorneqarnerat 
Sanaartukkap annertussusia inissisisimaffialu 
Sanaartukkap silataata isikkua 
Aqquserngit, pisuinnaat aqqutaat biilinullu inissiiviit 
Nunaminertat sanaartorfigineqanngitsut 
Sanaartukkat avatangiisillu piorersut 
Teknikkikkut atortulersuutit 
Avatangiisit 
Najukkamut pilersaarutinik aamma/imaluunniit 
Kommunimut pilersaarummut ilassutinik 

atorunnaarsitsineq 

 
Detailområdets anvendelse 
Bebyggelsens omfang og placering 
Bebyggelsens ydre fremtræden 
Vej, sti og parkering 
Ubebyggede arealer 
Bevaring af eksisterende bebyggelse og 

omgivelser 
Tekniske anlæg 
Miljøforhold 
Ophævelse af lokalplan og/eller 
Kommuneplantillæg 

ILANNGUSSAT  BILAG 

          Nunap assinga ilanngussaq 1: Suliaqarfiit pioreersut 
Nunap assinga ilanngussaq 2: Siunissami pissutsit 

atuuttussat 
Nunap assinga ilanngussaq 3: Pissutsinut pilersaarut 
 

 
          Kortbilag 1: Eksisterende 
områdegrænse 

Kortbilag 2: Fremtidige forhold 
Kortbilag 3: Situationsplan 
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Nassuiaat Redegørelse 

A. Tunuliaqutaq  A. Baggrund 

Kommunimut pilersaarummut ilassutikkut ugguuna 2017-
28-imut Kommune Kujallermut pilersaarummi nassuiaatit 
allanngortinneqanngillat. 

Nassuiaammi tulliuttumi sumiiffiup ilaa nassuiarneqarpoq, 
kiisalu kommunimut pilersaarummut ilassummi 
aalajangersakkat pingaarnerit sukumiinerillu 
itisilerneqarlutillu erseqqissarneqarlutik.  

Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat 
pillugit Inatsisartut inatsisissaat nr. 17, 17. november 2010-
imeersoq, kingusinnerusukkut iluarsiissutitalik, 
naapertorlugu pilersaarummik allannguineq 
ingerlanneqarpoq. 

 
Dette kommuneplantillæg ændrer ikke ved 
rede-gørelsen i Kommuneplan 2017-28 
Kommune Kujalleq. 

Nedenstående redegørelse er en beskrivelse af 
delområdet, samt en uddybning og konkretise-
ring af kommuneplantillæggets overordnede 
og detaljerede bestemmelser.  

Planændringen foretages i henhold til 
Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om 
planlægning og arealanvendelse, med senere 
justeringer. 

 
Iliveqarfik pioreersoq / Eksisterende kirkegård 

 
Matuma suliarineqarneranut pissutaasoq tassaavoq 
Narsami massakkut iliveqarfiusoq ulikkaangajalermat 
massakkullu inigisamini alliffissaqanngimmat. 

Narsami Ilagiinnut sinniisut sulineratigut Kommunimut 
pilersaarummut ilassut manna suliarineqarpoq, 
taamaalillunilu iliveqarfimmi inissaarutsinnagu 
piffissaalluarallartillugu nutaamik 
iliveqarfiliortoqarsinnaanngussalluni. 

  
Baggrunden for udarbejdelsen er, at den 
eksisterende kirkegård i Narsaq er ved at nå 
sin maksimale kapacitet og ikke rummer flere 
udvidelsesmuligheder. 

På foranledning af Menighedsrådet i Narsaq, 
er dette tillæg tilvejebragt, så det vil være 
muligt at anlægge en ny kirkegård i rimelig tid 
før kapaciteten på den eksisterende kirkegård 
er opbrugt. 
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B. Siunertaq 
 

B. Formålet 

Narsami nutaamik ilivfeqarfiliornissamut 
periarfissiorumalluni kommunimut pilersaarummut ilassut 
suliarineqarpoq.  

 
Kommunimut pilersaarummut ilassutip siunertaa 
pingaarneq: 

• sumiiffiup ilaata D12-ip Narsami iliveqarfimmut 
nutaamut atorneqarnissaanik aalajangersaassalluni 

• iliveqarfimmi nutaami ilisinermut pitsaasumik 
periarfissaqartitsisalluni 

• ilivernik assaasut atortuinik inissanik 
atortuusiviliornissamut periarfissiissalluni 

• ilisiartortunut, biilinut illerfimmik assartuutinut 
iliveqarfimmullu takusaasunut biilinut 
uninngavissanik sanasinnaanngussalluni 

 

 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at 
skabe mulighed for etablering af en ny 
kirkegård i Narsaq.  

 
Kommuneplantillæggets overordnede formål 
er: 

• at fastlægge anvendelsen af 
delområde D12 til ny kirkegård i 
Narsaq 

• at sikre gode forhold for begravelses-
ceremonier på det nye kirkegårdsom-
råde 

• at sikre mulighed for etablering af et 
redskabsskur til graverens redskaber 

• at sikre mulighed for at anlægge 
parkeringsfaciliteter for 
begravelsesfølger, rustvogn og 
besøgende på kirkegården 

C. Pilersaaruteqarfiup ilaa ullumikkut. 
 

C. Delområdet i dag. 

Illoqarfiup ilaa tamanna massakkut illoqarfiup qeqqani 
ammasuuvoq xxxx-illu avannaani 1,0 hektarit missaannik 
annertussuseqarluni. Sumiiffik taanna iliveqarfiliorfissatut 
qangali eqqarsaatigineqarsimavoq 2016-imillu allatigut 
suliani nunaminernik qallukkanik ilioqqaavittut 
atorneqartarsimalluni. Illoqarfiup ilaa tamanna iliveqarfittut 
nutaatut atulerniaraanni suli nunniortariaqarpoq. 

Sumiiffik tamanna massakkut sanaartorfiunngilaq 
manikuluttuullunilu. Eqqarsaatigineqarpoq iliveqarfik 
tangeqartitaatinnagu atulersinnagulu ujaqqanik 
ungaluinnarnilluunniit ungaluneqassasoq. 

 Delområdet henligger i dag som et åbent areal 
i den centrale bydel og omfatter et areal på ca. 
1,0 ha beliggende nord for Nuugarmiunut. 
Området har længe været tiltænkt en ny kirke-
gård og har således lejlighedsvist og siden 
2016 været påfyldt overskydende jord fra 
byens øvri-ge aktiviteter. Der skal fortsat 
påfyldes en del jord for at kunne indrette og 
ibrugtage delom-rådet som ny kirkegård.  

Delområdet fremstår derfor i dag ubebygget 
med et forholdsvist jævnt terræn. Der tænkes 
etableret et stendige eller hegn omkring kirke-
gården, inden denne indvies og ibrugtages. 
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Nuugaarmiunut aqqutaaniit sumiiffiup nutaap tungaanut isikkivik /  

Udsigt over det nye område fra Nuugaarmiunut 

Illoqarfiup ilaa katilluni angissuseqarpoq 1 ha missaanni 
10.000 m2   

 
Delområdet udgør i alt ca. 1 ha eller 10.000 m2   

D. Imarisaa 
 

D. Indhold 

Agguataarnera atorneqarneralu 
 

Opdeling og anvendelse 

Kommunimut pilersaarummut ilassut illoqarfiup ilaanut 
300-D12 tamarmiusumut tunngasuuvoq. 

Kommunimut pilersaarummut ilassutikkut sumiiffik 
iliveqarfissatut, aqqusinernut tassunga atasunut, biilit 
uninngasarfiinut atortuusivimmullu 
atugassanngortinneqassaaq. 

 
Kommuneplantillægget omfatter 1 enkelt, 
samlet delområde 300-D12. 

Kommuneplantillægget udlægger området til 
kirkegårdsområde med tilhørende adgangsvej, 
parkeringsfaciliteter og redskabsskur. 

 

Sanaartukkat 
 

Bebyggelse 

Tamaani iliveqarfik ungalusaq isaarialik kiisalu erfalasorfilik 
pilersinneqarsinnaapput. 
 
Iliveqarfimmut atasunik angingitsunik iliveqarfiup 
ingerlanneqarneranut pisariaqartunik 
illuaraliortoqarsinnaavoq. Illuaqqanut taama ittunut 
nunaminertamik immikkoortitsisoqarpoq. Nunap assinga 
ilanngussaq 2 takuuk.  

 I området kan der anlægges en indhegnet 
kirkegård med indgangsparti og flagstang. 
 
Der kan i tilknytning til kirkegården opføres 
mindre bygninger, som er nødvendige for 
kirkegårdens drift. Der er udlagt areal til sådanne 
bygninger.  
Se Kortbilag 2.  
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Illuliaajunnartut nunamut avatangiisinullu 
naleqqussarneqassapput avatangiisinut 
takussunarsaataasussaajunnaarlugit. 

Eventuelle bygninger skal indpasses i terræn og 
omgivelser, således at de ikke virker 
skæmmende på omgivelserne. 

Nunaminertat atorneqanngitsut 
sanaartorfigineqanngitsullu 

 
Frie og ubebyggede arealer 

Iliveqarfiliorneq immikkoortunut pingasunut avinneqarpoq. 
Immikkoortoq siullermi iliveqarfik nutaaq sananeqassaaq 
nalimmassarneqarlunilu. Immikkoortut aappaanni iliveqarfik 
ujaqqanik ungaluinnarnilluunniit ungalullugu qimminut 
angalaanartunut uumasunullu pinaveerneqassaaq. 
Immikkoortut pingajuanni illuaraliortoqarsinnaavoq 
iliveqarfiup ingerlanneqarnerani atugassamik. 
 
Iliveqarfiup inaa katilluni 10.000 m2-inik angissuseqarpoq, 
tassa ilerrit 1.500 missaanniittut, ukiunilu 15-20-ini 
atorsinnaasut naatsorsorneqarluni. 
 
Iliveqarfimmi apuuttarfik ilisiartortut takusaasullu 
katersuuffigisinnaasaat uninngavigisinnaassaallu 
pisariaqarpoq. 
 
Iliveqarfissat atorneqanngitsut atorneqarnissamik 
tungaannut sapinngisamik allanngortinneqartassanngillat 
iliveqarfimmi avatangiisit naleqquttooqqullugit. Pisuffissat 
nakkutigineqassapput iluarsineqartarlutillu iliveqarfinnut 
sinaakkutitut atorniassammata. 

 Kirkegårdsområdet er opdelt i 3 etaper. 1. etape 
er anlæggelse og planering af den nye kirkegård. 
2. etape er sikring af området mod løse hunde og 
andre dyr med stendige eller hegn. 3. etape er 
eventuel anlæggelse af bygninger til 
kirkegårdens drift. 
 
I alt udgør kirkegårdsområdet ca. 10.000 m2, 
svarende til ca. 1.500 gravpladser, hvilket 
beregnes giver en kapacitet til ca 15-20 år. 
 
Kirkegården har brug for en ankomstplads, hvor 
begravelsesfølger og besøgende kan samles og 
opholde sig. 
 
Ikke ibrugtagne gravpladser skal, så vidt muligt 
henligge i uberørt naturtilstand, indtil de skal 
ibrugtages, for at danne en passende ramme om 
kirkegården. Nødvendig naturpleje og bevarende 
regulering af de fælles gangarealer bør sikres 
som en ramme om arealerne med gravpladser. 

Attaveqaatit, aqquserngit aqqusineeqqallu 
 

Infrastruktur, veje og stier 

Apuuttarfissamut nunaminertamik illuartitsisoqassaaq 
kiisalu ilivernik angallassissumut, ilisiartortut takusaasullu 
biiliinut inissiiviliortoqassalluni. Nunap assinga ilanngussaq 2 
takuuk. 

Iliveqarfik Nuugaarmiunut aqqutigalugu tikinneqartassaaq. 

 Der udlægges arealer til ankomstplads og 
parkering for rustvogn, begravelsesfølgets 
køretøjer og besøgende. Se Kortbilag 2. 

Adgang til kirkegården skal ske fra 
Nuugaarmiunut. 

Pilersuineq 
 

Forsyning 

Sanaartorfissiami perusuersartarfiliortoqarsinnaavoq 
imermullu atassusiisoqarsinnaalluni.  
 
Illuaqqap biilillu uninngasarfianni qullilersuisoqarsinnaavoq. 

 Der kan etableres toiletfacilitet på byggefeltet og 
der kan tilsluttes vandforsyning.  
 
Der kan etableres lysanlæg ved skur/ bygning og 
ved parkeringspladsen. 
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Iliveqarfiup inissaa Nuugaarmiunut tungaaniippoq / Kirkegårdsområdet er beliggende mod Nuugaarmiunut. 

 

Sanaartorfigissaaneq 
 

Byggemodning 

Iliveqarfiliorneq immikkoortunut pingasunut avinneqarpoq. 
Immikkoortoq siullermi iliveqarfik nutaaq sananeqassaaq 
nalimmassarneqarlunilu. Immikkoortut aappaat iliveqarfiup 
ujaqqanik ungaluinnarnilluunniit ungalullugu qimminut 
angalaannartunut uumasunullu allanut pinaveerneqarnera  
Immikkoortut pingajuat tassaavoq iliveqarfiup 
ingerlanneqarnerani atugassamik pisariaqassappat 
illuaraliorneq. 

Naatsorsuutigineqarpoq kommunip iliuuseqarneratigut 
tamaani pingaarnerusutigut 
sanaartorfigissaasoqarumaartoq. 

 Kirkegårdsområdet er opdelt i 3 etaper. 1. etape 
er anlæggelse og planering af den nye kirkegård. 
2. etape er sikring af området mod løse hunde og 
andre dyr med stendige/ stenmur eller 
hegn/stakit 3. etape er eventuel anlæggelse af 
bygninger til kirkegårdens drift. 

Det forventes, at den overordnede 
byggemodning i området gennemføres ved 
kommunal foranstaltning. 

E. Pilersaarusianut allanut qanoq 
attuumassuteqarnera 

 
E. Forhold til anden planlægning 

Nuna tamakkerlugu pilersaarusiorneq  Landsplanlægning 

Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nuna 

tamakkerlugu pilersaarummut pioreersumut, kommunillu 
pilersaarusiorneqarneranut pigineqartumut naapertuuppoq 

 Kommuneplantillægget er i overensstemmelse 

med den eksisterende landsplanlægning og 

påvirker ikke denne. 
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tassungalu sunniuteqarani. 
 

Pilersaarusiap 2017-imiit 2028-mut Kommunimi 
pilersaarummut sanilliunneqarnera 

 Forhold til Kommuneplan 2017 - 2028 

Illoqarfiup ilaa 300-D12 kommunimut pilersaarummut 
atuuttumut naapertuuppoq. Illoqarfiup ilaa 
sanaartorfiusussaanngitsutut immikkoortitaavoq. 
 
Kommunimut pilersaarut naapertorlugu sumiiffimmi 
tamaani iliveqarfimmik, aqqusineeqqanik aqqusinernillu 
pisariaqartunik, kiisalu illuaqqanik iliveqarfiup 
ingerlanneqarneranut pisariaqartunik sanasoqarsinnaavoq. 

 Delområde 300-D12 er i overensstemmelse 
med gældende kommuneplan. Delområdet er 
udlagt til friholdt område. 
 
Ifølge kommuneplanen kan der i området 
etableres kirkegård med de nødvendige sti- og 
vejadgange, samt og udelukkende mindre 
bebyggelse, der er nødvendig for kirkegårdens 
drift. 
 

 

 

Pinngortitamik illersuinermut inatsit 
 

Naturbeskyttelsesloven 

Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani ilanngussap 
pinngortitat sunnertiasut imaluunniit Nunagis-imit 
nunaminertat sunnertiasutut nalunaarsugaanut 
eqquinngilaq. 

 
Kommuneplantillægget berører ikke følsom-
me naturområder eller områder, der i NunaGIS 
er registreret som følsomme. 
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Qanganitsat nunami atavissut 
 

Jordfaste fortidsminder 

Tamaani qanganitsanik nassaassaqarnersoq Kommune 
Kujalliup ilisimasaqarfiginngilaa, tamatumali 
misissuiffigineqarsimannginnera taamaallaat 
tamatumunnga pissutaavoq. Inatsisartut inatsisaat nr. 
11, 19. maj 2010-meersoq malillugu immikkoortumi 
assaaneq ingerlanneqartassaaq. Annertunerusunik 
assaasoqartussaatillugu sanaartortitsisup Nunatta 
Katersugaasivia Allagaateqarfialu pilersaarusiornermut 
akuutittassavai, tak. § 11 imm. 4 kiisalu §§ 12-16 aamma 
§ 32.  
Assaanerup nalaani qanganitsamik eriagisassamik 
naammattuuisoqarpat sanaartortitsisup nassaarneq 
erngertumik Nunatta Katersugaasivianut 
Allagaateqarfianullu nalunaarutigissavaa, suliallu 
qanganitsanut attuumassuteqartortai 
unitsinneqassapput.  
 
Sulineq nanginneqarsinnaanersoq, imaluunniit 
misissuisoqarnissaata tungaanut unitsinneqassanersoq, 
imaluunniit eqqissisitsinissamik 
suliassanngortitsisoqassanersoq pillugu Nunatta 
Katersugaasivia piaarnerpaamik suliamik ingerlatsisumut 
nalunaaruteqassaaq. Taaneqareersunik unioqqutitsineq 
akiliisussanngortitsinermik kinguneqarsinnaavoq. 

Suut nassaat Namminersorlutik Oqartussat pigaat 
qinnuigineqarnikkullu piaartumik tunniunneqassallutik. 

 Kommune Kujalleq er ikke bekendt med, at der 
ligger fortidsminder inden for området, men 
dette skyldes udelukkende, at der ikke er 
foretaget nogen form for undersøgelse af 
området. Jordarbejder inden for delområdet er 
under-lagt Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 
om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse. 
Bygherren skal ved større jordarbejder inddrage 
grønlandsk Nationalmuseum og Arkiv i 
planlægningen, jf. § 11 stk. 4 samt §§ 12-16 og § 
32.  
Hvis der under jordarbejde findes et fortidsmin-
de, skal der rettes henvendelse til Nationalmu-
seet, og arbejdet skal standses i det omfang det 
berører fortidsmindet.  
 
Nationalmuseet meddeler snarest den, der ud-
fører arbejdet, om arbejdet kan fortsætte, eller 
om det skal indstilles indtil der er foretaget en 
undersøgelse, eller der er taget stilling til om en 
fredningssag skal rejses. Overtrædelse af oven-
stående kan medføre bødestraf. 

De fundne genstande tilhører Grønlands Selv-
styre og skal efter anmodning straks afleveres. 

Avatangiisit 
 

Miljøforhold 

Tamaani perusuersartarfinnik sanasoqassappat taakku 
kommunip imaarsisarneranut ilanngunneqassapput 
kuuffiinulluunniit atassuserneqassallutik. 

Tamaani containerinik umiatsianilluunniit 
inissiisoqassanngilaq.  

Tamaani eqqaaviit inaannik ikkussisoqartinnagu 
akuersissoqaqqaartariaqarpoq kommunillu 
imaarsisaarneranut ilannguttoqarsimasariaqarluni. 

 Såfremt der etableres toiletfaciliteter på 
området, skal disse tilsluttes den kommunale 
tømningsordning eller kloakering. 

Der må ikke opsættes containere eller både i 
området.  

Opsætning af affaldsstativer i området skal forud 
herfor godkendes og tilsluttes den kommunale 
tømningsordning. 

Nunaminertat piumasaqaatitaqarfiusut 
 

Klausulerede zoner 

Illoqarfiup immikkoortua tamanna immikkut 
aalajangersaaffiunngilaq. 

 
Delområdet er ikke omfattet af klausulerede 
zoner. 

Kommunip eqqissisimatitai  Kommunale fredninger 

Immikkoortup ilaata iluani qanganitsanik 
eqqaassutissanik nalunaarsugaqanngilaq. 

1900-kkut sioqqullugit qanganitsat, 
Eqqissisimatitsisarneq aamma allatigut kulturikkut 
eriagisassanik kulturikkut kingornussatut illersuineq 

 Der er ikke registreret fortidsminder inden for 
delområdet. 

Fortidsminder fra før 1900 er omfattet af 
Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om 
fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af 
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pillugu Inatsisartut Inatsisaat nr. 11, 19. maj 2010-
meersup ataaniipput. 

Nunap suliarineqarnerani ilerrillu assanneqarnerini 
qanganitsanik qanorluunniit ittunik 
nassaassaqassagaluarpat Narsap Katersugaasivia 
saaffigineqassaaq. 

kulturminder. 

Der skal i forbindelse med jordarbejde og 
udgravning af grave rettes henvendelse til 
Narsaq Museum, såfremt der måtte fremkomme 
fortidsminder af enhver art. 

Nunaminertanik aqutsineq 
 

Arealadministration 

Nunaminertanik aqutsineq pillugu qaqugukkulluunniit 
kommunip pilersaarusiorfigineqarneratigut 
malittarisassat, kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani 
tapiliussami atuupput. 
Iliveqarfinnuttaaq aamma atuuppoq Inunngortunik 

toqusunillu nalunaaruteqartarneq, ilisinerit iliveqarfiillu 

pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 13, 6. Juni-mi 2016-

imeersoq, kiisalu Iliveqarfiit ungaloqartinneqarneri, 

avatangiisaat il.il pillugit Namminersornerullutik 

Oqartussat nalunaarutaat nr. 47, 28. november 1990-

imeersoq 

 Kommuneplantillægget er omfattet af de til 
enhver tid gældende retningslinier for 
arealadministration, fastlagt i kommuneplanen. 
For kirkegårdsområdet gælder yderligere 

Inatsisartutlov nr. 13 af 6. juni 2016 om 

anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse 

og kirkegårde, samt Hjemmestyrets 

Bekendtgørelse nr. 47 af 28. november 1990 om 

kirkegårdens indhegning, omgivelser m.v. 

Kommunimut pilersaarusiaq 
 

Kommuneplanen 

Kommunimut pilersaarutikkut ugguuna Narsap 
illoqarfiani iliveqarfimmut nutaamut aalajangersakkat 
sukumiisut aalajangersarneqarput. Kommunimut 
pilersaarummi atuuttumi iloqarfiup ilaa 
iliveqarfeqarfissatut immikkoorteriigaavoq.  

 
Med dette kommuneplantillæg fastlægges 
detaljerede bestemmelser for en ny kirkegård i 
Narsaq By. Delområdet er allerede udlagt til 
kirkegårdsformål i den gældende kommuneplan.  

Inatsisitigut sunniutaagallartut 
 

Midlertidige retsvirkninger 

Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani imaluunniit 
kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussassatut 
siunnersuut tamanut saqqummiunneqareerpat, 
nunaminertat, illut atortulersuutillu pilersaarummut 
siunnersuummi ilaatinneqartut, 
sanaartorfigineqassanngillat, inaarutaasumilluunniit 
kommunimut pilersaarutip imaluunniit kommunimut 
pilersaarummut ilassutip imarisaanut akornutaasumik 
pilersitsisinnaasumik atorneqaratik. 

 
Når et forslag til en kommuneplan eller et kom-
muneplantillæg er offentliggjort, må arealer, 
bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, 
ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, 
der skaber risiko for en foregribelse af den ende-
lige kommuneplans eller kommuneplantillægs 
indhold. 

Tusarniaaffissap naannginnerani 
akerliusoqarsimanngippat nunaminertami 
pilersaarutissatut siunnersuummi pineqartumi 
kommunimut pilersaarut tassungaluunniit ilassut 
naapertorlugu sanaartortoqarnissaa allatulluunniit 
atuisoqarnissaa kommunalbestyrelsip akuerisinnaavaa. 

 
Såfremt der ikke er indkommet rettidige indsi-
gelser inden udløbet af høringsfristen, kan kom-
munalbestyrelsen tillade, at et areal, omfattet af 
planforslaget, bebygges eller i øvrigt udnyttes i 
overensstemmelse med kommuneplanen eller 
plantillægget. 

Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani siunnersuutip 
imaluunniit kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani 
tapiliussassatut siunnersuutip tamanut 
saqqummiunneqareernissaata tungaanut 

 
Ovenstående bestemmelser finder anvendelse, 
indtil kommuneplanforslaget eller forslag til 
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aalajangersakkat siuliani taakkartorneqartut 
atuutissapput, taamaattorli saqqummiussinermiit 
sivisunerpaamik ukiumi ataatsimi atuutissallutik. 

plantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 
år regnet fra forslagets fremlæggelse. 

Kommunimut pilersaarutip 
piviusunngortinneqarnissaanut Kommunalbestyrelse 
suliniuteqassaaq, aamma nunaminertanik atugassiinerni. 

Kommunimut pilersaarutip aalajangersagartai illuummik 
qaqugukkulluunniit piginnittumut imaluunniit 
nunaminertamik atuisussanngortitaasumut inatsisitigut 
pituttuisuupput. 

 
Kommunalbestyrelsen skal virke for kommune-
planens gennemførelse, herunder med tildeling 
af arealer. 

Kommuneplanens bestemmelser er retligt bin-
dende for den til enhver tid værende ejer af en 
ejendom eller bruger af et areal. 

Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranik imaluunniit 
kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussamik 
inaarutaasumik tamanut saqqummiisoqareerpat, 
kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani 
aalajangersagartaanut assortuuttunik, imaluunniit 
nunaminertanik atugassiisarnermi atugassarititaasunut 
assortuuttumik pissutsinik, immikkut akuersissummik 
tunniussisoqarsimatinnagu pilersitsisoqaqqusaanngilaq. 

 
Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af 
den endelige vedtagelse af en kommuneplan el-
ler et plantillæg, må der ikke retligt eller faktisk 
etableres forhold i strid med kommuneplanens 
bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtilde-
ling, med mindre en dispensation er meddelt. 
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Aalajangersakkat pingaarnerit  Overordnede bestemmelser 

Illoqarfiup ilaanut 300-D12-mut pingaarnerusutigut 
aalajangersakkat 2017-2028-mut Kommunimut 
Pilersaarummi nassaassaapput. 

 De overordnede bestemmelser for delområ-
de 300-D12 fremgår af Kommuneplan 2017-
2028 således: 

Killiffik - Akuerisaq 
 

Status - Vedtaget 

Sumiiffik - Illoqarfiup ilua 
 

Zone - Byzone 

Najugaq - Narsaq 
 

Lokation - Narsaq 

Siunertaq - Sanaartorfiusussaanngitsoq aammalu 
sunngiffimmi atugassaq annerusoq 

 
Formål - Friholdt område og større 
fritidsanlæg 

Killiliineq agguataarinerlu - Kommunimut 
pilersaarummut ilassut taamaallaat 300-D12-mut 
tunngassuuvoq. 

 
Afgrænsning og opdeling - 
Kommuneplantillægget omfatter udelukken-
de delområde 300-D12 

Atorneqarnera - Iliveqarfimmik, tassunga 
aqqusineeqqanik aqqusinernilu, illuaqqanik 
iliveqafiup ingerlanneqarneranut pisariaqartunik 
pilersitsisoqarsinnaavoq. 

 
Anvendelse - Der kan etableres kirkegård 
med de nødvendige sti- og vejadgange, samt 
mindre bebyggelse, der er nødvendig for 
kirkegårdens drift 

Pissutsit atuuttut - Sumiiffik ammaannartuuvoq 2016-
imili nunniorneqalersimasoq. 

 
Eksisterende forhold - Området henligger 
som åbent areal, der er under opfyldning i 
2016 

Initussusia  Piffik tamanna 1 hektar missaannik 
angissuseqarpoq  

Imm. 2. Killiliussat qulaani taaneqartut 
sanaartorfigineqareerpata, immikkoortup sinnera 
tamakkerluni atorneqareersutut isigineqassaaq. 

 Rummelighed - Stk. 1. Området er ca. 1 ha.  

Stk. 2. Når ovennævnte ramme er udfyldt 
betragtes områdets restrummelighed at 
være opbrugt. 

Sanaartukkat - Iliveqarfiup ingerlanneqarnerani 
pisariaqartunik taamaallaat illuaqqanik 
sanasoqarsinnaavoq. 

 
Bebyggelse - Der kan kun etableres mindre 
bebyggelse, der er nødvendig for 
kirkegården drift. 

Nunaminertat atorneqanngitsut - 
Oqaaseqaatissaqanngilaq. 

 
Friarealer - Intet at bemærke 

Attaviliineq - Otto Egedes Aqqutaanut aqqusinikkut 
attaveqassaaq 

 
Tilslutninger - Vejadgang til Otto Egedes 
Aqqutaa 
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Aalajangersakkat sukumiisut  Detaljerede bestemmelser 

Kommunimt pilersaarummut ilassutip massuma 
suliarineqarnerani illoqarfiup ilaanut 300-D12-mut 
sukumiisunik aalajangersagaqanngilaq.  
Kommunimut pilersaarummut ilassutip matuma 
akuersissutigineqarneratigut aalajangersakkat 
sukumiisut matuma kingulianiittut illoqarfiup ilaani 
tamaani nunaminertat atorneqarnerannut 
atuutilissapput. 

 Ved udarbejdelsen af dette kommuneplantil-
læg eksisterer der ingen detaljerede bestem-
melser for Delområde 300-D12.  
 
Med vedtagelse af dette kommuneplantillæg 
vil nedenstående, detaljerede bestemmelser 
være gældende for arealanvendelsen i dette 
delområde. 

Pilersaarusiap aqqa 
 

Plannavn 

Imm. 1. Kommunimut pilersaarummut ilassut nr. 18 
Narsami iliveqarfimmut nutaamut tunngasoq 

 
Stk. 1. Kommuneplantillæg nr. 18 for et 
område til ny kirkegård i Narsaq 

Sanaartukkap annertussusia inissisisimaffialu 
 

Bebyggelsens omfang og placering 

Imm. 1. Illoqarfiup ilaani 300-D12-imi 10.000 m2 (1 
ha)-inik angissusilimmik iliveqarfiliortoqarsinnaavoq 

 Stk. 1. Der kan etableres en kirkegård på 
10.000 m2 (1 ha) i Delområde 300-D12 

Imm. 2. Nunaminertami immikkoortitami 
iliveqarfimmut atasumik iliveqarfiullu 
ingerlanneqarneranut pisariaqartumik 
illuaraliortoqarsinnaavoq (30 m2 inorlugit 
angissusilimmik). Illuliat taamaattut nunamut 
avatangiisinullu naleqqussarneqassapput 
avatangiisiminnut takussunarsaataaqqunagit. 

 Stk. 2. Inden for det udlagte areal kan der, i 
tilknytning til kirkegården, opføres mindre 
bygninger (under 30 m2), som er nødvendige 
for kirkegårdens drift. Sådanne bygninger 
skal tilpasses terræn og omgivelser, så de 
ikke virker skæmmende på omgivelserne. 

Imm. 3. Iliveqarfik ujaqqanik imaluunniit 
ungaluinnarnik qaqortunik ungaluneqarsinnaavoq. 

 
Stk. 3. Der kan anlægges stendige eller hegn 
omkring kirkegården i form af et hvidt stakit. 

Imm. 4.  Iliveqarfilerisut atugassaannik 
atortuusiviliortoqarsinnaavoq annerpaamik 5 m-inik 
portussuseqartumik. 

 
Stk. 4.  Der kan opføres et skur til redskaber, 
som benyttes af kirkegårdspersonalet, med 
en maksimal højde på 5 m. 

Imm. 5. Nunaminertanik iliveqarfimmut, illuaqqamut, 
biilit unittarfiannut, issiavinnut aqqusineeqqanullu 
atugassanik qinnuteqartoqartassaaq. 

 
Stk. 5. Der skal søges arealtildeling til etable-
ring af kirkegård, skur, parkeringsplads, bæn-
ke og stier. 

Sanaartukkap silataata isikkua 
 

Bebyggelsens ydre fremtræden 

Imm. 1. Illuaraq silatigumigut 
aserfallatsaalilluagaasutut isikkoqassaaq. 

 Stk. 1. Et skur skal i sin ydre fremtræden 
fremstå vedligeholdt. 

Imm. 2. Illuaqqat innai fiberpladinik 
assingusunilluunniit qisunnik qalipariikkanik, 
ujaqqanik, issunmik taakkuluunniit akuleriisillugit 
sananeqarsinnaapput. 

 Stk. 2. Skurets ydervægge kan opføres med 
gennemfarvede fiberplader eller lignende 
træbeklædning, i natursten, tørv eller en 
kombination heraf. 

Imm. 3. Illuap innaasa ilai minnerusut sananeqaatinik 
allanik sananeqarsinnaapput soorlu ujaqqanik, 
issunik, igalaaminernik, saviminernik, cementpladenik 
assigisaannilluunniit. Qaliamik qalliutit assigisaallu 

 
Stk. 3. Mindre dele af skurets ydervægge kan 
opføres i andre materialer som sten, tørv, 
glas, metal, cementplader eller lignende. 
Overdækninger og lignende kan tillades 
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qaamasunik qillertuunngitsunik akimut ersittunik 
sanaartornissaat akuersissutigineqarsinnaavoq. 

opført med gennemsigtigt tagmateriale, der 
ikke er reflekterende. 

Imm. 4. Sanaartukkat iikkersuutai qisummik 
qallerneqarsimasut suliarineqanngitsutut 
isikkoqassapput imaluunniit qalipaatit 
nalinginnaasumik atorneqartartunik (qernertoq, 
tungujortoq taartoq, qorsuk taartoq) imaluunniit 
nunap qalipaataatut ittunik (terra de sienna, umbra, 
svenskrøs, italienskrød aammalu dodenkop) 
qernertoq ilanngullugu atorlugit qalipanneqassallutik. 

 
Stk. 4. Ydervægge skal fremstå i afdæmpede, 
mørke farver (sort, mørk, blå, mørk grøn) 
eller i jordfarverne (terra de sienna, umbra, 
svenskrød, italienskrød og dodenkop) 
iblandet sort. 

Imm. 5. Illup qaliai qasertumik qernertumilluunniit 
taamaallaat qalissialeqqusaapput imaluunniit 
ivikkanik issumik taamaallaat qallerneqaqqusaallutik, 
saviminernillu taartunik qillertunik 
qallerneqaqqusaanatik. 

 
Stk. 5. Tage må kun beklædes med gråt eller 
sort tagpap, græs- eller tørvetag og ikke 
fremstå som mørke metalplader. 

Aqquserngit, aqqusineeqqat biilillu uninngasarfii 
 

Veje, stier og parkering 

Imm. 1. Iliveqarfimmi pingaarnermik 
aqqusineeraliortoqassaaq minnerusunut 
siammarsimasumik. Aqqusineeraq pingaarneq 
annerpaamik 3 meterinik atitussuseqassaaq. 

 Stk. 1. Der skal etableres hovedsti i 
kirkegårdsområdet med tilhørende mindre 
stier. Hovedstiens bredde må højst være 3m. 

Imm. 2. Iliveqarfik kaajallallugu pisuffissanik aamma / 
imaluunniit sikkilerfissanik tamanut atugassanik 
aqqusineeraliortoqarsinnaavoq. Pisuffissiat / 
sikkilerfissiat annerpaamik 3 meterinik 
atitussuseqassapput. 

 Stk. 2. Der kan etableres offentlig gang- 
og/eller cykelsti rundt om kirkegården. 
Gang-/cykelstiens bredde må maksimalt 
være 3m. 

Imm. 3. Ujaqqat sequtsikkat ujaraaqqalluunniit 
pisuffissianut / sikkilerfissianut 
qalliutigineqarsinnaapput. 

 Stk. 3. Stenmel eller fint grus må benyttes 
som belægning af gang-/cykelsti. 

Imm. 4. Nunap assingani ilanngussami 2-mi 
takutinneqartutut biilit uninngavissaannik 
pilersitsisoqarsinnaavoq. 

 
Stk. 4. Der kan etableres parkeringsfaciliteter 
som vist på Kortbilag 2. 

Imm. 5. Nunap assingani ilanngussami 2-mi 
takutinneqartutut utaqqiisaasumik sulinermi 
atugassamik aqquserniortoqarsinnaavoq. Aqqusineq 
sulinermi atugassaq annerpaamik 4 meterinik 
atitussuseqassaaq. 

 Stk. 5. Der kan etableres midlertidig 
arbejdsvej som vist på Kortbilag 2. 
Arbejdsvejens bredde må maksimalt være 
4m. 

Imm. 6. Biilinut unittarfiliorneq pissaaq aqquserngup 
Nuugaarmiunut qeqqaniit avammut 12 meterinik 
ungasitsigisumik 

 Stk. 6. Etablering af parkeringsplads skal ske 
12m fra midten af Nuugaarmiunut. 

Imm. 7. Biilit unittarfiata kingusinnerusukkut 
allineqarnissaanut nunaminertamik 
immikkoortitsisoqarpoq. Nunap assinga ilanngussaq 2 
takuuk. 

 Stk. 7. Der er udlagt areal til senere 
udvidelse af parkeringspladsen. Se Kortbilag 
2. 

Nunaminertat aalajangersimasumik 
atugassanngortinneqanngitsut 
sanaartorfiusimanngitsullu. 

 
Friarealer og ubebyggede arealer 
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Immi. 1. Oqaatigineqareersut saniatigut sumiiffiup 
iliveqarfittut, sunngiffimmi atugassatut 
sanaartorfiunngitsutullu pissusianik allannguisumik 
sanaartortoqassanngilaq. 

 
Stk. 1. Der må ikke, ud over det her anførte, 
etableres anlæg, som ændrer områdets 
karakter af kirkegård, rekreativt og friholdt 
område. 

Imm. 2. Illoqarfiup ilaani tamaani containerinik 
inissiisoqassanngilaq. 

 
Stk.2. Der må ikke opstilles containere og 
både i delområdet. 

Imm. 3. Pisariaqarpat nuna kussiorlugu 
paqqertinneqassaaq. Tamatuma saniatigut 
aqqusineeqqat assigisaasalu saniatigut nuna 
allanngortiterneqassanngilaq.  

 
Stk. 3. Terrænet må, om nødvendigt, 
drænes. Her ud over må der ikke foretages 
terrænreguleringer, ud over anlæg af 
gangstier og lignende.  

Avatangiisit 
 

Miljøforhold 

Imm. 1. Iliveqarfiup eqqaani nuna, kuuit, tatsit imarlu 
mingutsinneqassanngillat. 

 
Stk. 1. Forurening af landområder, elve, søer 
og hav må ikke finde sted uden for området, 
hvor der anlægges grave. 

Imm. 2. Sanaartornerup nalaani, nunaminertat 
sanaartorfiunngitsut sapinngisamik 
mianerineqassapput. Naasut nunalu 
innarlerneqarsimasut, isikkumissut 
ilisinneqaqqissapput. 

 Stk. 2. Ubebyggede arealer skal under byg-
ge- og anlægsarbejder skånes mest muligt. 
Beskadiget vegetation skal retableres. 

Imm. 3. Immikkoortup ilaani nipiliortunik, 
pujuliortunik, tipiliortunik, sajuppillattarnernik 
allatigulluunnit avatangiisinut akornusersuutaasunik 
arlaannaannilluunniit ingerlatsisoqaqqusaanngilaq. 

 
Stk. 3. Der må inden for delområdet ikke ud-
øves nogen form for virksomhed, som med 
støj, røg, lugt, rystelser eller på anden måde 
er til gene for omgivelserne. 

Qanganitsat eriagisassat 
 

Fortidsminder 

Imm. 1. Qanganitsanut 20 meterinik qaninnerusumi 
sanaartortoqassanngilaq. Ajornanngippat 
ungasinnerullugit sanasoqartassaaq. 

 
Stk. 1. Anlæg må ikke etableres tættere på 
eventuelle fortidsminder end 20m. Om mu-
ligt skal der holdes større afstand. 

Imm. 2. Iliveqarfiliornermut atatillugu qanganitsanik 
soorlu nunaqarfiusimasunik, qimatulivinnik, 
tupersuaqarfinnik, ilivernik allanilluunniit ujaqqanik 
sanaanik nassaartoqarpat Nunatta Katersugaasivia / 
Narsap Katersugaasivia sanaartortitsisumit 
attavigineqassapput. 

 
Stk. 2. Findes der, i forbindelse med anlæg-
gelse af ny kirkegård, fortidsminder som bo-
pladser, vinterforrådsdepoter, teltringe, gra-
ve eller andre stensætninger, skal bygherre 
kontakte Grønlands Nationalmuseum/ 
Narsaq Museum. 

Imm. 3. Qanganitsat soorlu nunaqarfiusimasut, 
qimatuliveqarfiit, tupersuaqarfiit, ilerrit 
ujaqqanilluunniit sanaat allat qanorluunniit ittumik 
innarlerneqaratillu takussunarsarneqassanngillat. 

 
Stk. 3. Fortidsminder som bopladser, vinter-
forrådsdepoter, teltringe, grave eller andre 
stensætninger må på ingen måde beskadiges 
eller skæmmes. 

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarummik / 
Kommunimut pilersaarummut ilassummik 
atorunnaarsitsineq 

 
Ophævelse af lokalplan/ Kommuneplan-
tillæg 



  
Nr. 18 

 

17 
 

Imm. 1. Illoqarfiup immikkoortuanut siusinnerusukkut 
pilersaarusiortoqarsimanngilaq, kommunimut 
pilersaarummut ilassusiortoqarsimanani imaluunniit 
sumiiffik tamanna pillugu sukumiisunik 
aalajangersagaliortoqarsimanani. 

 
Stk. 1. Der har ikke tidligere været udarbej-
det en lokalplan, kommuneplantillæg eller 
detaljerede bestemmelser for dette område. 

 

 

AALAJANGERSAKKAP 

ATSIORNEQARNERA 

 VEDTAGELSES- 

PÅTEGNING 

   
 
 

Kommune Kujallermut 2017 – 2028-mi 
pilersaarummut ilassut kommunalbestyrelsimit 
inaarutaasumik akuersissutigineqarpoq ulloq xx.xx 
2020 

 Kommuneplantillæg nr. 18 til Kommuneplan 
2017 – 2028 Kommune Kujalleq er endeligt 
vedtaget af kommunalbestyrelsen den xx.xx 
2020 

   

 
 
 
 
 

  

Kiista P. Isaksen 
/ Borgmester 

 Kim Dahl 
/Kommunaldirektør 

 

 

 

 

 



M
itt
ar
fim
m
ut

N
uugaarm

iunut

Ip
pi
is
sa
rs
iv
as
ik

M
ak
ko
rs
ip

A
qq
.

ILANNGUSSAQ 1 | 300-D12
BILAG 1 | Eksisterende forhold 300-D12

0 0,15 0,30,07 Kilometers

1:3.000

Teknikkeqarnermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Anders Olsensvej B 900
Postbox 514
3920 Qaqortoq

E-mail: teknik@kujalleq.gl
Oqarasuaat: +299 70 41 00

Delområde D12
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Opdyrket Areal
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BILAG 2 | Bebyggelse 300-D12
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Hovedindgang

Indgang for rustvogn

Øst-orienterede gravpladser
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Etaper er markeret med tal
1: Etape 1
2: Etape 2
3: Etape 3


