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BILAG 1

Behandling af høringssvar og anbefalede justeringer af den offentliggjorte forslag 1C38‐2 Qullilerfik,
Nuuk

Kommunalbestyrelsen fremlagde forslag til Kommuneplantillæg 1C38‐2 i offentlig høring i 6 uger fra den 4.
marts til den 15. april 2020.
Der er indkommet rettidige høringssvar fra i alt 4 parter, hvor blot 2 kræver behandling. Det har dog ikke
givet anledning til ændringer.
Forvaltningens svar er inddelt i 3 kategorier: Principiel, Redaktionel og Ingen ændring
Principiel

Redaktionel

Ingen ændring

”Principiel karakter” er vigtige eller større ændringer, som kan kræve en politisk diskussion. ”Redaktionel
karakter” er mindre justeringer og ved ”Ingen ændring”, foretages der ingen ændringer eller justeringer.

1. Department for Boliger og Infrastruktur per e‐mail af 14.04 2020
1.1

”Departementet har svært ved at se at man styrker de rekreative arealer samt
kulturminder ved fjeldet ved at man fortætter og bygger punkthuse 7 etager, der
snarere vil danne flere skygge‐ og solfattige områder.”

Ad 1.1

Principiel
Redaktionel
Ingen ændring
De rekreative arealer og kulturmindet vil med planen blive gjort tilgængelige for
offentligheden. I dag fremstår begge dele som en smule hengemte og særligt historien
om kulturmindet (Samuel Kleinschmidts lygtepæl) er ikke formidlet til de, der ikke
allerede kender den.

1.2

Indsiger bemærker at trappeforbindelsen foreslås etableret i træ, hvilket ikke er et
hjemmehørende materiale. Indsiger mener, at dette strider mod
kommunalbestyrelsen målsætning omkring FNs verdensmål. Indsiger vurderer, at en
trappeforbindelse kan anlægges i hjemmehørende sten.

Ad 1.2

Principiel
Redaktionel
Ingen ændring
Forvaltningen er enig i at anvendelse af landets egne ressourcer er fordelagtigt, men
ved anlæggelse af trappeforløb er træ nu det nemmeste at konstruere i. Da forsvarlig

skovbrug på verdensplan er en af de vigtigste kilder til reduktion af CO2, vurderes det,
at det uden tvivl er det bedst egnede materiale til formålet.
Skulle der i en overskuelig fremtid etableres et stenbrud i landet, der kan fremstille
egnede sten til trappeforløb, bør det medtages i fremtidige planer.

1.3

Indsiger spørger ind til, om ”bestemmelserne i Kommuneplantillæg 1C6‐2, Qullilerfik
og Kommuneplantillæg 1D11, Fjeldkamme ved Nuuk bymidte ligeledes ændres i
henhold til Kommuneplantillæg 1C38‐2?”

Ad 1.3

Principiel
Redaktionel
Ingen ændring
Bestemmelserne fra ovennævnte plantillæg er ophævet med 1C38‐1, og er derfor
allerede bortfaldet.

1.4

Indsiger er af den overbevisning, at planen ikke respekterer Samuel Kleinschmidts
lygtepæl.

Ad 1.4

Principiel
Redaktionel
Ingen ændring
Da planen indbefatter adgang til et opholdsplateau omkring lygtepælen, hvor historien
formidles, vurderer forvaltningen, at forslaget netop bidrager til lokalhistorien. I dag er
lygtepælen meget diskret, og den fine fortælling omkring den – og byudviklingen, er
derfor kun for de indviede.

2. Nukissiorfiit per e‐mail af 15.04 2020
2.1

” Nukissiorfiit har følgende bemærkning til den fremsendte høring:
Tilføjelse til 2: Bestemmelser, punkt 5. Tekniske anlæg
 En eventuel tredjeparts omlægning af lednings og/eller tekniske
anlæg er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med
ledningsejer og dennes anvisninger”

Ad 2.1

Principiel
Forvaltningen tilføjer
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