Att. Kommuneqarfik Sermersooq – Forvaltning for anlæg og miljø.
3900 Nuuk
Nuuk, 17. marts 2020

Vedr.: Høringssvar KPT 1C39-1 Sømandshjemmet, Nuuk
Grønlands Nationalmuseum og Arkiv (NKA) har umiddelbart ingen indsigelser i forhold til
det fremsendte høringsforslag.
Vi noterer os, at man i plantillægget lægger vægt på bevarelsen af Mågehuset, som
værende den ældste bygningsdel i bebyggelsen og at denne bevares som central
bygningskrop.
Dette er vi fra NKAs side meget tilfredse med, da netop denne bygning er med til at
fortælle historien om Atlanthavnens sociale, kulturelle og bygningshistoriske udvikling.
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Høringssvar til forslag til kommuneplantillæg 1C39-1, Sømandshjemmet,
Nuuk.
Departementet for Boliger og Infrastruktur har modtaget forslaget til
Kommuneplantillæg 1C39-1, der er fremlagt i offentlig høring i perioden:
04.03.2020 til og med 29.04.2020.
Udlægning af et nyt delområde som et C-område til center-funktion, hvori
offentlige og publikumsorienterede funktioner kan etableres.
Departementet har følgende bemærkninger til forslaget:
Ad. REDEGØRELSE
VERDENSMÅL
Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq, har i begyndelsen af 2019
vedtaget, at der skal fokuseres på 8 af FN’s mål for bæredygtighed.
Mål 3: Sundhed og trivsel
Hvordan bidrager Sømandsmissionen et vigtigt miljø for sømænd ud over at
overnatningsmuligheder i nærheden af havnen?
Mål 12: Ansvarlig forbrug og produktion.
Departementet er enig i, at man skal sikre at bebyggelsen opføres i robuste
materialer, der patinerer fremfor der slides. Men minimering af nedsprængning
af fjeldparti sikrer ikke en effektiv udnyttelse og bæredygtig forvaltning af
naturressourcerne, men snarere en tilpasning af bebyggelsen i fjeldformationernes naturlige former, og derved bevarer oprindelige og naturlige
omgivelser på byggegrunden.
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Ad. BESTEMMELSER
3. Vej- og stiforhold, Stk. 4 samt Bilag 3, Delområde 1C39-1
Umiddelbart ser det ikke ud til at der ændres på parkeringsforholdene.
Hvordan sikrer kommunen at kravene til etablering af p-pladser overholdes efter
udvidelsen?
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