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Hej Joan
Departementet for Sundhed takker for den fremsendte høring vedrørende 1C12‐5 AQUTSISOGARFIK,
NUUK
Vi har ingen bemærkninger hertil.
Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
Med venlig hilsen
Best regards
René Jørgensen
Strategisk økonom
P.O. Box 1160, 3900 Nuuk
Oq./Tel.: +299 34 66 34, renj@nanoq.gl

Peqqissutsimut Naalakkersusisoqarfik ‐
Departementet for Sundhed
www.naalakkersuisut.gl

Til:

21. Grønlands turist- og erhvervsråd (info@greenland.com), Kommune Qeqertalik PLAN (plan@qeqertalik.gl),
Landsplan (Landsplan@nanoq.gl), mit@mit.gl (mit@mit.gl), Nukissiorfiit Kundeservice
(kundeservice@nukissiorfiit.gl), INI A/S (ini@ini.gl), Kommune Kujalleq (kommune@kujalleq.gl), Kommune
Kujalleq (kommune@kujalleq.gl), Janus Køster (JKS@nanoq.gl), Officiel post til APNN Naalakkersuisoqarfik
(apn@nanoq.gl), Udenrigsanliggender (nap@nanoq.gl), Officiel post til IKIN (ikin@nanoq.gl), Officiel post til
IAN (box909@nanoq.gl), Råstofstyrelsen (BMP@nanoq.gl), Søfartsstyrelsen Hovedpostkasse (SFS
(SFS@dma.dk), Qeqqata Kommunia (qeqqata@qeqqata.gl), qeqertalik@qeqertalik.gl
(qeqertalik@qeqertalik.gl), Royal Arctic Line (kundeservice@ral.gl), Kanunupe (kanunupe@gmail.gl), NKA
forkontor (nka@natmus.gl), 18. KNI A/S (info@kni.gl), 27. Konsulenttjenesten for Landbrug
(info@nunalerineq.gl), asiaq@asiaq.gl (asiaq@asiaq.gl), avannaata@avannaata.gl
(avannaata@avannaata.gl), Avannaata Kommunia PLAN (Plan@avannaata.gl), Departementet for Natur og
Miljø (pan@nanoq.gl), Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi (ISIIN@nanoq.gl),
Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet (iian@nanoq.gl), aqpe@nanoq.gl
(aqpe@nanoq.gl), 32. Statens lufthavnsvæsen (info@trafikstyrelsen.dk (info@trafikstyrelsen.dk), Midlertidig
Indkvartering (bolig@nanoq.gl), Finansdepartementet (oed@nanoq.gl), Departementet for Sundhed
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Ineqarnermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoqarfik
Departementet for Boliger og Infrastruktur

Kommuneqarfik Sermersooq
By- og Boligudvikling
Kuussuaq 2
Postboks 1005
3900 Nuuk
Til rette vedkommende

06-08-2020
Sags nr.: 2020 - 11689
Dok. nr. 14511602

Høringssvar til forslag til kommuneplantillæg 1C12-5 Aqutsisoqarfik,
Nuuk.

Postboks 909
3900 Nuuk
Tlf.: (+299) 34 50 00
E-mail: box909@nanoq.gl
Fax: (+299) 34 63 56
www.naalakkersuisut.gl

Herved fremsendes departementet bemærkninger til forslaget til kommuneplantillæg 1C12-5, Aqutsisoqarfik, Nuuk, der er fremlagt i offentlig høring i
perioden: 1. juli – 12. august 2020.
Formålet med forslaget til kommuneplantillægget er at muliggøre udvidelsen af
Nuuk Center i 2 etager, samt en længebygning til boliger og erhverv i 7 etager.
Departementet har følgende bemærkninger til forslaget:
Departementet har ingen bemærkninger til selve forslaget, men vil sikrer at
mangel på p-pladser i nærområdet sikres i henhold til kommuneplanens
gældende parkeringsnorm.
Ad Bestemmelser
3. Vej- og stiforhold
Parkering.
I henhold til redegørelsen ankommer personbiler til det åbne p-pladsareal nord
for bygningen, og man kan herfra kunne vælge at forsætte ind til det
overdækkede p-pladser under centerudvidelsen. Personbiler, der vælger at
parkere i den eksisterende p-kælder under centeret, skal benytte eksisterende
indkørsel/nedkørsel.
Umiddelbart mener Departementet ikke, at man har løst parkeringsspørgsmålene,
for i dette projekt kan bygherren ikke uden videre overtage eksisterende ppladser til centerets brugere og beboere, der er anlagt foran Blok 2 for beboerne.
I forbindelse med opførelse af Nuuk Centeret blev der stillet krav om, at der
skulle etableres p-pladser mellem Blok 2 og Vestre Fængsel. I kommuneplantillægget bliver der udelukkende nævnt at etablering af p-pladser udføres i
henhold til kommunens gældende p-norm og ikke hvor mange p-pladser, der skal
etableres for, at man opfylder p-normen. Ud fra det skitserede på bilagene, bliver
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dette næppe opfyldt. Departementet er af den opfattelse at etablering af p-pladser
under centerudvidelsen erstatter næppe de mistede p-pladser.
Med henvisning til ovennævnte anmoder Departementet om, at p-pladsforholdene hverken bliver forringet for beboerne i Blok 2, kunderne og brugerne af
Nuuk Centeret.
Ad. Bilag 2 og 3.
Det forekommer uhensigtsmæssigt, at placerer affaldsskurene nærmest direkte
foran Blok 2, der formentlig skal brandsektioneres. Hvorfor skal beboerne i Blok
2 belemres med de nye boligers affaldsskur, der optager en del af blokkens
eksisterende p-pladser. Og beboerne vil sandsynligvis også blive generet en del
af lugtgener fra affaldsskurene.
Hvis ovennævnte skulle medfører yderligere spørgsmål er kommunen
velkommen til at kontakte Departementet.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
Med venlig hilsen

Mati Frederiksen
Departementet for Boliger og Infrastruktur
Toqq/direkte 34
mati@nanoq.gl
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