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Bilag 1

Behandlingg af høringssvvar og anbeffalede justerringer af den
n offentliggjo
orte forslag 1A1‐5 Kujalllerpaat
Nuuk

Kommunalb
bestyrelsen fremlagde
f
fo
orslag til Kom
mmuneplantillæg 1A1‐5 i offentlig hø ring i 8 uger fra den 13.
september 2017 til 8. no
ovember 2017
Der er indko
ommet rettid
dige høringssvar fra i alt 1 part.

1. Nukisssiorfiit perr email 07
7. Novemb
ber 2017
1.1

Nukissiorrfiit bemærke
er, at det skaal tilføjes kom
mmuneplanttillægget, at bygherre ska
al kontakte
Nukissiorrfiit under projekteringsfaasen. Dette skal
s ske, for at Nukissiorffiit kan anvisse om den
mulige op
pvarmningsform i områddet, og oplyse
e om specifikkke forhold ssom bygherrre vil skulle
anvende for at kunne
e dimensioneere bygninge
ernes varmea
anlæg.

Ad 1.1

Bemærkn
ning er indskkrevet underr pkt. 1.5.4 Te
eknisk forsyn
ning

1.2

Nukissiorrfiit bemærke
er, at der i koommuneplan
ntillægget mangler at blivve gjort opm
mærksom på
at bygningsejeren ska
al finansiere alle udgifterr i forbindelse
e med tilsluttning til Nukissiorfiits
net, bådee ved el, vand
d og varme.

Ad 1.2

Forvaltnin
ngen mener ikke, at dettte bør indgå i kommunep
plantillæggett, men derim
mod i
forbindelse med arealreservationn.

1.3

orfiit gør opm
mærksom på at placeringgen af tekniskke anlæg, soom transform
merstation,
”Nukissio
ventilhuse, brandpostt og antifrosttanlæg for hovedvandled
dninger skal ske i samråd
d med
Nukissiorrfiit.” Jf. side
e 9 pkt. 1.5.4 Teknisk forssyning

Ad 1.3

Bemærkn
ning er indskrevet under pkt. 1.5.4 Te
eknisk forsyn
ning

1.4

”Nukissio
orfiit finder, at
a det ved ettablering af parkeringspla
p
adser skal sikkres, at der reserveres
r
plads til etablering/
e
opstilling
o
af laadestandere til elbiler. Så
åfremt ladesstandere ikke
e opstilles i
forbindelse med bygggerier, bør deer lægges kabelrør til en fremtidig elfforsyning til
dere, ligesom
m tavleudstyrret skal være
e forberedt for
f etableringg af afbryderfelt til
ladestand
ladestand
dere.”

Ad 1.4

Bemærkn
ning er indskrevet side 155 pkt. Vej‐ ogg stiforhold stk.
s 7

x/x Samtligee indkomne høringssvar.
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