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Til
Interessent

Vedr.
Tjekliste i forbindelse med projektansøgninger i henhold til planlovsændringen
Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015 om ændring af Inatsisartutlov om
planlægning og arealanvendelse Landsplanredegørelse, reservation af arealer,
mulighed for forlængelse af udnyttelsesfrist, offentliggørelse af ventelister, fjernelse af plan- og arealklagenævnet, m.v.)

Kære interessent,
Forvaltningen for Anlæg og Miljø besluttet, at alle indkomne projektansøgninger,
som søger om arealreservation i henhold til Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december´s
§45 skal følge nedenstående liste.
Denne proces vil sikre en grundig projektbeskrivelse, en bedre politisk servicering
samt et sammenligningsgrundlag, såfremt der i høringsperioden skulle indkomme
alternative projekter.
Projektansøgninger skal indeholde følgende:
Tegningsmateriale:
x Situationsplan i min. 1:2000, - der viser området og den omkringliggende
kontekst.
x Områdeplan 1:500 – afspejler den foreslåede bebyggelse mere detaljeret
(interne relationer mellem bygninger, rekreative faciliteter mv.)
x Situationssnit – afspejler den foreslåede bebyggelse i forhold til landskabet og omkringliggende bebyggelser.
x Plan og opstalter af projektet, der reflekterer foreslåede materialer
x Rumlige illustrationer.
Beskrivende dokument:
Dokumentet skal beskrive det foreslåede projekt og forholde sig til flg.:
x Bevaringsværdier, kulturmiljøer
x Forholdet til omgivelserne, herunder:
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Ammasarfiit
Ataas. - pinga. 10 – 15
Sisamanngorneq
12 – 17
Tallimanngorneq 10 – 12
Åbningstider
Mandag - onsdag
Torsdag
Fredag

10 – 15
12 – 17
10 – 12

Opholdskvalitet
Rumforløb og stiforbindelse
Skala
Ubebyggede arealer
Terrænregulering
Forslagets udformning
Formsprog
Åbenhed / lukkethed hvor dette er relevant
Detaljering
Materialer
Stoflighed og farver
Tekn. Detaljer /install.
Sol og skyggeforhold
Skiltning
Belysning
Bæredygtige tiltag
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