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Sagsresumé
Helhedsplan for Tasiilaq er en plan, der på et overordnet niveau skal fastlægge
anvendelsespotentialer for byens rum og hvordan de fremtidigt bedst udvikles og/eller forstærkes.
Planen har til formål at bidrage til at styrke de eksisterende kvaliteter i byen så den fortsat kan
være en attraktiv, grøn og bæredygtig by, med fokus på en velfungerende bymidte og muligheder
for sammenhold, sundhed og bevægelse for byens borgere.
Planen er opdelt i flere indsatsområder, men alle samlet under et enkelt tema; skabe en
sammenhængende by for borgerne. Helhedsplanen skal bruges som et styringsredskab for
Lokaludvalget og vil danne udgangspunkt for løbende opfølgning på indsatsen.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Anlæg og Miljøs udvalgsmøde, den 04. maj 2020, hvor
udvalget godkendte indstillingen med følgende bemærkninger: at der skal ske
borgerinddragelse/borgermøder samt at lokaludvalget skal involveres, og med en præcisering på
otte ugers offentlig høring; og sendte sagen videre til endelig godkendelse ved Udvalg for Økonomi
og Erhverv samt til orientering ved Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor Udvalg for Økonomi og Erhverv:
- at godkende forslag til Helhedsplan for Tasiilaq med henblik på en offentlig høring
- at godkende at der sker inddragelse af borgere og lokaludvalget
- at sagen sendes videre til orientering ved Kommunalbestyrelsen
Sagsfremstilling
Helhedsplan for Tasiilaq er direkte afstedkommet af den politiske vedtagne planstrategi P18,
kommuneplanen Sermersooq2028 og planen tager sit udgangspunkt i særligt et fokusområde: en
attraktiv midtby. Planen har til formål at bidrage til at styrke de eksisterende kvaliteter i byen så den
fortsat kan være en attraktiv by, med fokus på en velfungerende bymidte.
Ambitionen med planen er at bygge videre på de faciliteter, der allerede findes i byen, og at de skal
forstærkes og fornyes i det omfang, det kan bidrage til at Tasiilaq fortsat kan være et godt sted at
bo. Helhedsplanen skal fungere som et styringsredskab og inspirationskatalog for lokaludvalget og
kommunalbestyrelsen i forbindelse med fremtidige økonomiske planer for Tasiilaq.
Planen har til hensigt at udstikke retninger og rammer for fremtidens indsatser for byens
indsatsområder – det være sig fra gadebelysning, opstilling af legepladsudstyr eller kunstnerisk
udsmykning. Alle tiltag til forbedringer og byudvikling, skal bidrage til at forstærke og samle byens
midte, og derfor er det nærværende Helhedsplans fornemste opgave at udstikke retninger herfor.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Forvaltningen vurderer at helhedsplanen både giver bud på indsatser, som kan igangsættes her og
nu, samt udviklingen af områder i byen over tid. Helhedsplanen indeholder således en god
fleksibilitet til at tilpasse sig forskellige økonomiske situationer og muligheder.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering

Helhedsplanen har i sig selv ikke økonomiske eller ressourcemæssige konsekvenser, men
udpeger flere indsatser, hvor der bør afsættes midler til både reparationer og forbedringer i
Tasiilaq.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
o Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse
o Den digitale kommuneplan www.sermersooq2028.gl
Det videre forløb
Forslaget sendes i høring, hvilket annonceres lokalt på Tasiilaqs opslagstavle, samt på
kommunens høringsportal.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Ingen.
Borgerinddragelse/kommunikation
Helhedsplanen er udarbejdet i samarbejde med Tasiilaq Lokaludvalg og indeholder emner som er
fremkommet i forbindelse med det afholdte borgermøde.
Efter udarbejdelsen af forslaget, er planen sendt til kvalitetssikring af de lokale interessenter. Der
er i denne proces fremkommet mindre rettelser til nærværende forslag.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ingen.
Tidligere beslutninger
Udvalg for Anlæg og Miljø, beslutning, 04.maj 2020:
Indstillingen godkendes med følgende bemærkninger: at der skal ske
borgerinddragelse/borgermøder samt at lokaludvalget skal involveres.
Med en præcisering på otte ugers høring.
Bilag
1. Helhedsplan for Tasiilaq.

