Forslag til kommunplantillæg 2E4-1 Qeqertat / Fyrø
Fælles-offentlig forbrændingsanlæg
Til beslutning
J.nr.: EMN-2019-01436
Forvaltning for Anlæg og Miljø – Direktør Hans Henrik Winther Johannsen / HHWJ
Sagsresumé
Nærværende forslag til kommuneplantillæg udlægger rammerne for placeringen af det fremtidige
forbrændingsanlæg på Fyrø, Nuuk, som er et led i den fællesoffentlige strategi for
affaldshåndtering.
Planområdet er beliggende på en prominent, og meget synlig placering i Nuuk. Det må som
udgangspunkt forventes, at området vil få et råt og industrielt udtryk. Derfor stilles der krav om en
sammenhængende afskærmning af området. Det foreslås at områdets afskærmning
sammentænkes med bygningernes design og materialitet, så der opnås et sammenhængende
udtryk i den samlede plan.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Anlæg og Miljøs udvalgsmøde, den 04. maj 2020, hvor
udvalget godkendte indstillingen med henblik på en offentlig høring og sendte sagen videre til
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 kommuneplantillæg 2E4-1 Qeqertat / Fyrø med henblik på en
offentlig høring
- at sagen sendes videre til orientering ved Kommunalbestyrelsen
Sagsfremstilling
Nærværende forslag til kommuneplantillæg udlægger rammerne for placeringen af det fremtidige
forbrændingsanlæg på Fyrø, Nuuk, som er et led i den fællesoffentlige strategi for
affaldshåndtering.
Planen muliggør
 at der kan etableres et forbrændingsanlæg med tilhørende faciliteter
 at der kan etableres et asfaltværk
 at der kan indvindes nyt land, hvortil der skal formuleres detaljerede bestemmelser førend
de kan bebygges.
Planen sikrer
 at udvikling i området, i videst muligt omfang, bygger på de tendenser der ses langs
Qeqertats nyere bebyggelse
 at udvikling i området tager hensyn til områdets centrale og meget synlige placering i Nuuk.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Planområdet er beliggende på en prominent, og meget synlig placering i Nuuk. Det vægtes derfor,
at fremtidig bebyggelse matcher de tendenser, der ses ved Qeqertats nyere pakhusbebyggelser,
som f.eks. pakhusene ved den nye Atlanthavn.
Det må som udgangspunkt forventes, at området vil få et råt og industrielt udtryk. Derfor stilles der
krav om en sammenhængende afskærmning af området. Det foreslås at områdets afskærmning
sammentænkes med bygningernes design og materialitet, så der opnås et sammenhængende
udtryk i den samlede plan.

Arkitekturpolitik
1

Identitetsskabende arkitektur:
Det formuleres i forslaget, at bygningen
gerne må fremstå som et
toneangivende arkitektonisk element,
der kan blive et nyt fyrtårn for byen.

2

Tid og sted:
Det formuleres i forslaget, at der skal
tages hensyn til den markante
beliggenhed, hvilket betyder at
forbrændingen vil være noget af det
første, der møder besøgende i byen.

Verdensmål
SDG 11.4:
Vi beskytter vores kultur- og
naturarv, hvis der stilles krav til
den fysiske formgivning af et
nyt forbrændingsanlæg

SDG 11.6:
Negativ miljøbelastning skal
reduceres, herunder særlig
vægt på luftkvalitet og på
husholdnings- og anden
affaldsforvaltning. En
tidssvarende og miljømæssigt forsvarlig
forbrænding kan bidrage hertil.

Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Ingen.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
o Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse &
o Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015
o Den digitale kommuneplan www.sermersooq2028.gl
Det videre forløb
Planforslaget sendes i offentlig høring.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Ingen.
Borgerinddragelse/kommunikation
Forslag til kommuneplantillægget skal i offentlig høring, hvilket vil blive annonceret lokalt i Nuuk
Ugeavis, på kommunens høringsportal samt på kommunens digitale platforme.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ingen.
Tidligere beslutninger
Udvalg for Anlæg og Miljø, beslutning, 04.maj 2020:
Indstillingen godkendes
Bilag
1. Forslag til kommuneplantillæg 2E4-1 Qeqertat / Fyrø

