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Kommuneplantillæg nr. 2, marts  2018
Områdets anvendelse fastlægges som nyt 
landbrugsområde M50 med mulighed for 
etablering af minkfarm, som uddannelsespro-
jekt for unge og fåreholdere. 

Lovgrundlag
Kommunen skal i henhold til Inatsisartutlov 
nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning 
og arealanvendelse udarbejde en kommune-
plan. Den gældende kommuneplan for Kom-
mune Kujalleq blev endeligt vedtaget den 13. 
februar 2017. Såfremt kommunalbestyrelsen 
ønsker ændringer i den gældende kommu-
neplan kan dette ske ved at udarbejde et 
kommuneplantillæg. Denne plan er et tillæg til 

Kommuneplan 2017-2028.   

Redegørelse
I kommuneplanen ligger området nordøst 
for Narsaq i et erhvervsområde, E12, der er 
udlagt til Tekniske Formål. Kommuneplanti-
læggets formål er, at muliggøre opførelse af 
en minkfarm, som et uddannelsesprojekt for 
unge og fåreholdere. Etableringen af en mink-
farm forudsætter således en ændring af kom-

muneplanen og det nye delområde udlægges 
til landbrugsområde M50.

Dette forslag til kommuneplantillæg giver 
mulighed for opførelse af en minkfarm.   For-
slaget fremlægges i 8 ugers offentlig høring 
inden kommunalbestyrelsen tager stilling til 
om kommuneplanen skal ændres. 

Kommune Kujalleq har indarbejdet et dispo-
sitionsforslag for minkfarmen i nærværende 
plan.
Med kommuneplantillægget indarbejdes der 
bestemmelser der fastlægger bebyggelsens 
omfang og anvendelse. 

Der er ikke i det pågældende område særlige 

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 2, 
marsii  2018
Sumiiffik nunaateqarfittut nutaatut M50-itut atorneqas-
saaq, tassani inuusuttunut savaatilinnullu ilinniarfittut taal-
lugu minkiuteqarfimmik pilersitsinissaq periarfissaassalluni.  

Inatsisitigut tunngavik
Pilersaarusiortarneq nunaminertanillu atuineq pillugu 
Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 17. november 2010-imeer-
soq naapertorlugu Kommunit pilersaarusiortussaapput. 
Kommune Kujallermut kommunimut pilersaarut atuut-
toq februaarip 13-ianni 2017 akuersissutigineqarpoq. 
Kommunimut pilersaarutip atuuttup allanngortinneqar-
nissaa kommunalbestyrelsip kissaatigippagu allannguineq 
kommunimut pilersaarummut ilassummik suliaqarnikkut 
pisinnaavoq.  Pilersaarut una 2017-imiit 2028-imut kom-

munimut pilersaarummut tapiliussaavoq   

Nassuiaat 
Kommunip pilersaarutaani sumiiffik Narsap avannaata 
kangiani inuussutissarsiorfimmi inissisimavoq, E12-tut 
taallugu Teknikkikkut siunertanut sanaartorfissaalluni. 
Kommunimut pilersaarummut tapiliussap inuusuttunut 
savaatilinnullu ilinniarfissatut taallugu minkiuteqarfimmik 
pilersitsinissamik periarfissiinissaq siunertaraa. Taamaam-
mat minkiuteqarfimmik pilersitsiniaraanni kommunimut 

pilersaarummik allannguinissaq kiisalu sumiiffiup ilaata 
nutaap nunaateqarfittut M50-itut atugassanngortinneqar-
nissaa pisariaqarpoq.

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussamut siunnersuut 
minkiuteqarfimmik pilersitsinissamut periarfissiivoq.   
Kommunalbestyrelse kommunimut pilersaarutip al-
lannguuteqarsinnaanissaa pillugu isummertinnagu sapaatip 
akunnerini 8-ni tamanut ammasumik tusarniutigineqas-
saaq. 

Kommune Kujalleq minkiuteqarfiup atorneqarnissaanut 
pilersaarummi matumani siunnersuusiorpoq.
Sanaartugassat annertussusaannut sumullu atorneqarnis-
saannut aalajangersakkat kommunimut pilersaarummut 
ilassutissamut ilanngunneqassapput. 
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beskyttelseshensyn ud over de generelle hensyn der 
varetages gennem Naturbeskyttelsesloven, herunder 
afstande til kysten, søer og vandløb. Det forudsættes 
endvidere, at ikke organisk affald returneres til by-
området, hvor der findes offentlig affaldshåndtering. 

Offentlighedsperiode 
Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 2 vil være frem-
lagt til offentlig høring i 8 uger i perioden fra 
den 13. marts til den 8. maj 2018.

Pinngortitamik illersuineq pillugu inatsimmi inni-
migisassat nalinginnaasut, assersuutigalugu sissap 
tungaanut, tatsinut kuunnullu ungasissusiliinissamut 
aalajangersakkat eqqaassanngikkaanni sumiiffinnut 
pineqartuni illersuinissamut tunngatillugu immikkut 
taasaassaqanngilaq. Aammattaaq piumasaqaataavoq 
uumassuseqanngitsunit eqqagassat illoqarfimmut 
utertinneqassasut, taakkunanimi pisortatigoortunik 
eqqagassaleriffeqarmat. 

Piffissaq tamanut saqqummiussiviusoq 
Kommunimut pilersaarummut tapiliussatut siunner-
suut nr. 2 2018-imi sapaatit akunnerini arfineq-pinga-
suni marsip 13-anniit maaji 8 iata tungaanut tamanut 
ammasumik tusarniaassutigineqassaaq.
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EKSISTERENDE DELOM-
RÅDEBESTEMMELSER

SUMIIFFIK
Lokation

SIUNERTAQ
Formål

ATORNEQARNISSAQ 
Anvendelse 

Området ligger i delområde E12, 
Tekniske anlæg, Grusgrav nordøst 
for Narsaq. 

a) Områdets overordnede anvendel-
se er udlagt til grusgravning. 
b) Der kan etableres de nødvendige 
anlæg for grusgravningen, sorterings-
anlæg knusningsanlæg, ramper ol. 
c) Der er mulighed for midlertidigt 
oplag af containere i området.

Det nuværende område er udlagt til 
tekniske anlæg og en grusgrav, med 
periodisk grusgravning. 

Sumiiffiup ilaa E12-mi inissisimavoq, 
Teknikkikkut atortut, Narsap avannaata 
kangiani ujaraarartarfik.  

a) Sumiiffik pingaarnertut ujaraarartarfis-
satut atugassiissutigineqarsimavoq.  
b) Ujaraarartarfimmut pisariaqartunik 
atortulersuisoqarsinnaavoq, soorlu immik-
koortiterivinnik, sequtserivinnik, usilersor-
finnik assigisaannillu.  
c) Sumiiffimmi utaqqiisaasumik containeri-
nik inissiinissaq periarfissaavoq. 

Maanna sumiiffik teknikkikkut atortunut 
ujaraarartarfimmullu piffissakkaartumik 
ujaraartarfiusumut atugassiissutigineqarsi-
mavoq. 

SUMIIFFIUP ILAANI ATUUT-
TUMI AALAJANGERSAKKAT  

målestoksforhold 1:200000

EKSISTERENDE FORHOLD
PISSUTSIT ATUUTTUT

© Asiaq
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PISSUTSIT ATUUTTUT
Eksisterende forhold 

INUTUSSUSIA
Rummelighed 

SANAARTORFIK
Bebyggelse 

ATTAVILIKKAT
Tilslutninger

Sumiiffimmi piffissakkaartumik atorneqar-
tartumik ujaraarartarfeqarpoq.

a) Sumiiffimmi sanaartorfissaq katillugu 7 
hektarit missaannik annertussuseqarpoq
b) Sanaartorfissatigut sinneruttunut im-
mikkut piumasaqaateqartoqanngilaq.

a) Sanaartortoqaqqusaanngilaq taamaal-
laalli suliffeqarfimmut atatillugu queeqqa-
nik sanasoqarsinnaalluni.

Aqqusineq pioreersoq aqqutigalugu su-
miiffimmut aqquteqassaaq.  

I området ligger en grusgrav som 
anvendes periodisk.

a) Området har en samlet rumme-
lighed på ca. 7 ha.
b) Der er ingen særlige krav til 
restrummelighed.

a) Der kan ikke opføres egentlig 
bebyggelse, men kun mindre skure i 
forbindelse med virksomheden.

Området sikres adgang via den eksi-
sterende vej.

Udsigt til nuværende grusgrav
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Nordøst for Narsaq

Området udlægges til landbrug som 
Delområde M50 til minkfarm som 
uddannelsesprojekt for unge og 
fåreholdere.

Områdets overordnede anvendelse 
er udlagt til minkfarm med mulig-
hed for opførelse af driftsbygninger, 
tekniske anlæg mv.

Etablering af bebyggelse må kun ske 
inden for det på Bilag 1 skraverede 
byggefelt.

Området henligger i dag ubebygget 
og som grusgrav, der skal planeres.

a) Området har en samlet rumme-
lighed på 7 ha
b) Der er ingen særlige krav til 
restrummelighed

målestoksforhold 1:200000

NYE BESTEMMELSER 
AALAJANGERSAKKAT NUTAAT

NYE BESTEMMELSERSUMIIFFIIT ILAANNUT AALA-
JANGERSAKKAT NUTAAT  

SUMIIFFIK
Lokation

SIUNERTAQ
Formål

ATORNEQARNISSAQ 
Anvendelse

PISSUTSIT ATUUTTUT
Eksisterende forhold  

INISSAQ SINNERUTTOQ
Rummelighed 

Narsap avannaata kangiani

Sumiiffik nunalerivittut ’Sumiiffiup ilaa 
M50’-itut taallugu immikkoortinneqassaaq, 
tassani inuusuttunut savaatilinnullu ilinni-
arnikkut suliniutitut minkiuteqarfimmik 
pilersitsisoqassalluni.  

Sumiiffik pingaarnertut minkiuteqarfittut 
atugassiissutigineqarpoq, tassani inger-
latsinermut sanaartukkanik, teknikkikkut 
atortunik assigisaannillu sanaartornissaq 
periarfissaassalluni.  

Ilanngussami 1-mi sanaartorfissap titar-
nilersukkap iluani taamaallaat sanaartor-
toqarsinnaavoq. 

Sumiiffik ullumikkut sanaartorfiunanilu 
ujaraarartarfiuvoq nalimmatsigassaq. 
 
a) Sumiiffimmi sanaartorfissap inissaqassu-
saa 7 hektarinik annertussuseqarpoq 
a) Sanaartorfissatigut sinneruttunut im-
mikkut piumasaqaateqartoqanngilaq.

© Asiaq

© NIN, © Asiaq

Nunap assingani ilanngussamiittumi sumiiffik E12 teknikkikkut atortut nalunaarsorneqarsimasoq sumiiffik M50-tut taallugu 
Det på kortbilaget skraverede område ændres fra E12 til M50
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Ny bebyggelse kan opføres med en 
maksimal højde på 7,5 m. Dog med 
undtagelse af tekniske anlæg, der kan 
opføres med større højde. 

Farmen skal placeres på et forholds-
vis plant areal og der skal til en start 
bygges 2 stk. haller på ca. 809 m2 
samt en fordelingsgang på ca. 139 
m2 i H-form. Udover burrum skal 
der være mulighed for foderkøkken, 
lager, pelseri, værksted og perso-
nalerum. Farmen vil i alt komme til 
at dække et areal på 2000 m2. Der 
etableres kørefast belægning rundt 
om farmen. Tagdækningen udføres 
med ca. 20 % ovenlysplader. Der må 
ikke anvendes reflekterende materi-
aler til beklædning af tage og facader. 

Al bebyggelse og alle anlæg skal 
løbende vedligeholdes, så de ikke 
virker unødigt skæmmende på om-
givelserne. 

SANAARTORFIK
Bebyggelse 

Sanaartukkat nutaat annerpaamik 7,5 
miiterinik qutsissuseqarsinnaapput. Tek-
nikkikkulli atortut qutsinnerusunngorlugit 
sanaartorneqarsinnaapput.  

Minkiuteqarfik nunaminertami manikan-
nersumi inissisimassaaq aallaqqaammullu 
haalinik marlunnik 809 m2-t missaanni 
angissusilinnik sanaartortoqassaaq kiisalu 
torsuusamik H-tut ilusilimmik 139 m2-t 
missaanni angissusilimmik sanasoqassal-
luni.  Minkiisiviit saniatigut nerukkaasi-
orfeqarnissaq, peqqumaasiveqarnissaq, 
ameeriveqarnissaq, sannaveqarnissaq 
sulisullu ineqarnissaat persiarfissaassapput.  
Minkiuteqarfik katillugu 2000 miiterinik 
annertussuseqassaaq2. Minkiisivik kaajallal-
lugu assartuutinut motorilinnut ingerlaar-
fiusinnaasumik pilersitsisoqassaaq. Qilaata 
assersorneri 20 procentit missaanik 
igalaartaqassapput. Illut qaliaat saqqaalu 
qaammaallattartunik qallersorneqaqqusa-
anngillat.   

Sanaartukkat tamarmik avatangiisinut 
pisariaqanngitsumik avaanngunarsaasutut 
isikkoqartikkumanagit aserfallatsaaliorne-
qartassapput.  

målestoksforhold 1:500
© NIN, © Asiaq

 Dispositionsforslag  
  Foreløbig
  Fremtidig

Bilag 1
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NUNAMINERTAT SAN-
NAARTORFIGEQQUSA-
ANGITSUT
Friarealer

ATTAVILERNERIT
Tilslutninger 

Udenomsarealer skal som udgangs-
punkt friholdes for oplag og henligge 
som natur. Permanente oplag på 
friarealerne kan kun ske hvis der 
kan gives arealtildeling.

Der kan etableres tekniske anlæg til 
forsyning af el, vand, varme og kloa-
kering til områdets lokale forsyning. 
Etablering af anlæg til fersk-vand-
sindvinding og spildevandsudledning 
samt større energiforsyningsan-
læg må kun ske efter tilladelse fra 
Naalakkersuisut. 

Der kan etableres mindre tekniske 
anlæg til forsyning med el, vand og 
varme, som for eksempel generato-
rer samt solceller eller andre anlæg 
til energiproduktion. Disse kan opfø-
res indenfor kommuneplantillæggets 
område, såfremt de tilpasses om-
givelserne. Placeringen af disse skal 
altid ske i samråd med forsyningen.

Nunaminertat sanaartorfigeqqusa-
anngitsut tunngaviatigut toqqorsive-
qarfigeqqusaanatillu pinngortitatut 
allanngutsaaliorneqassapput.  Nunaminer-
tani sanaartorfigeqqusaanngitsuni toqqor-
siveqartoqarsinnaavoq aatsaat nunaminer-
tamik atugassinneqarnikkut.

Sumiiffimmi teknikkikkut atortunik 
innaallagissamik, imermik, kiassarnermik 
kuuffinnillu pilersuisussanik pilersits-
isoqarsinnaavoq.   Imeqarfiliorneq erngullu 
maangaannartup aqqutissaanik kiisalu 
nukissiuteqarnermik pilersuiffimmik 
annerusumik pilersitsiniaraanni Naalak-
kersuisunit akuersissummik peqqaarluni 
pilersitsisoqarsinnaavoq. 

Sanaartukkamut attuumassutilinnik 
teknikkikkut atortunik minnernik innaalla-
gissamik, imermik kiassarnermillu pilersu-
isussanik pilersitsisoqarsinnaavoq, soorlu 
assersuutigalugu sarfaliuutinik, imermit 
nukissiorfinnik, seqernup qinngornerinik 
sarfaliuutinik imaluunniit atortunik allanik 
nukissiortussanik illuaqqamut attuumas-
sutilinnik.  Taakku avatangiisinut naleqqus-
sarneqarpata, kommunip pilersaarutaanut 
tapiliussami sumiiffiup iluani ikkussorne-
qarsinnaapput.  Tamatigut pilersuinermut 
naapertuuttumik taakkuninnga inis-
siisoqartassaaq.

Princip opbygning af stålbue hal indefra
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KILLEQARFIIT IMMIK-
KUT PIUMASAQAATE-
QARFIUSUT 
Klausulerede zoner

ERIAGISARIAQARTUT 
Bevaringshensyn

AVATANGIISIT 
EQQARSAATIGINEQAR-
NERAT 
Miljøhensyn

IMMIKKUT ILANNGUK-
KUSUTAT  
Særlige forhold

Soqanngillaq

Sumiiffimmi qanganitsanik eriagisassaqar-
pat ataqqineqassapput. 
Sumiiffiit sanaartorfiunngitsut atorneqar-
navianngitsullu tamatumani naasut qaqqal-
lu sapinngisamikallanngortinneqarnatik 
isikkumittut isikkoqartinneqassapput.
Sanaartorfigissaanerup nalaani nunataa 
sapinngisaq malillugu qajassuunneqassaaq 
nunatamillu innarliisoqarsimappat iluar-
siisoqassaaq.  

Uumassuseqanngitsuniit eqqagassat 
nunaminertamut inissinneqaqqusaann-
gillat; nunaqarfinnulli illoqarfinnulluunniit 
eqqagassanik passussivinnut utertinneqas-
sallutik. 

Suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il. avat-
angiisinut tunngatillugu akuersissuteqar-
figineqartarnerat pillugu Namminersor-
nerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 
20. august 2004-meersoq naapertorlugu, 
minkiuteqarfimmik sanaartorniaraanni 
avatangiisinut tunngatillugu akuersissum-
mik qinnuteqartoqassaaq.  

Nunaminertamik atugassiisoqarnerani 
avatangiisit sunnerneqapilussinnaaneran-
nut pitsaaliuinissaq siunertaralugu iliuuse-
qartarnissaq qulakkeerneqartassaaq. 

Immikkut ittunik aalajangersagaqanngilaq    

Intet at bemærke.

Eventuelle fortidsminder i området 
skal respekteres.
Ubebyggede arealer der ikke tages i 
anvendelse skal bibeholdes med et 
naturligt udseende med fjeldbeplant-
ning.
Terrænnet skal skånes mest muligt 
under byggemodning og beskadiget 
terræn skal reetableres. 

Ikke organisk affald må ikke depone-
res i området; men skal returneres 
til byområde, hvor der findes offent-
lig affaldshåndtering.

Med anlæggelse af minkfarm skal 
ansøges om miljøgodkendelse efter 
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 
11 af 20. august 2004 om miljø-
godkendelse af særligt forurende 
virksomheder mv. Bilag 1, J pkt.1. 

Ved arealtildeling skal det sikres, at 
der træffes nødvendige foranstalt-
ninger til forebyggelse af miljøpåvirk-
ning af omgivelserne.

Ingen særlige bestemmelser
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Akuersinermut uppernarsaat

Imm.1   Kommunip pilersaarutaanut tapiliussamut 
siunnersuut nr. 2

Imm. 2   Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 
2 kommunalbestyrelsimit inaarutaasumik ulloq XX 
2018-imi akuerineqarpoq, ullorlu XX tamanut am-
masumik saqqummiunneqassalluni.  

Vedtagelsespåtegning

Stk.1   Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2

Stk.2   Det endelige kommuneplantillæg nr. 2 bliver 
endeligt vedtaget i kommunalbestyrelsen den XX 
2018, og offentligt bekendtgjort den XX 2018. 

 Kiista P. Isaksen                      /    Kim Dahl                                                                 
 Borgmesteri        Pisortaaneq
 Borgmester        Adm. Direktør


