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Forvaltning for Anlæg og Miljø – Direktør Hans Henrik Winther Johannsen / HHWJ
Sagsresumé
I kommuneplanen Sermersooq2028 er Aqqaluks Park udpeget som et fokusområde i Nuuk midtby.
På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til en helhedsplan for området.
Helhedsplanen er udarbejdet efter en grundig registrering af området. Planen tager sit
udgangspunkt i de potentialer der allerede eksisterer i parken, og kommer med forslag til hvordan
de kan forstærkes eller omdannes, så der skabes rum til mest mulig udfoldelse – for både lokale
som besøgende.
Holms Hus fungerer som et centralt fokuspunkt i parken. Huset har en unik placering, og det er
vigtigt, at helhedsplanen kommer til at definere fremtiden for huset, således at huset og dets
fremtidige funktion kommer til at hænge sammen med parken.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Anlæg og Miljø udvalgsmøde, den 04. maj 2020, hvor
udvalget godkendte indstillingen med følgende bemærkning: at der sker borgerinddragelse i form
af en høring; og sendte sagen videre til godkendelse ved Udvalg for Økonomi og Erhverv samt
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor Udvalg for Økonomi og Erhverv:
- at godkende helhedsplanen for Aqqaluks Park, Nuuk
- at godkende at der sker borgerinddragelse i form af høring
- at sagen sendes videre til beslutning ved Kommunalbestyrelsen
Sagsfremstilling
I kommuneplanen Sermersooq2028 er Aqqaluks Park udpeget som et fokusområde i Nuuk midtby.
På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til en helhedsplan for området. Området
er et vigtig grønt åndehul, et kulturelt bindeled mellem Imaneq og Kolonihavnen, der benyttes til
mange forskellige formål hele året.
Helhedsplanen er udarbejdet efter en grundig registrering af området, hvilken bl.a. indbefatter
workshops med Aqqaluks fritidshjem og andre brugere, samt en detaljeret beskrivelse af
plantelivet i parken. Planen tager sit udgangspunkt i de potentialer der allerede eksisterer i parken,
og kommer med forslag til hvordan de kan forstærkes eller omdannes, så der skabes rum til mest
mulig udfoldelse – for både lokale som besøgende.
Helhedsplanen udpeger 3 fokusområder
1. Infrastruktur – stier og belysning
2. området omkring Holms hus, som er parkens hjerte, og også omfatter de arktiske haver
3. søen
Planen foreslår at indsatserne inddeles i etaper, der kan justeres alt efter budget m.v.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Forvaltningen vurderer, at helhedsplanen har en robusthed, der gør at den kan implementeres i
takt med at der allokeres ressourcer hertil. Planen formulerer stærke hovedgreb, der med relativt
små midler kan tilføre stor værdi til oplevelsen af parken.

Holms Hus, fungerer som et centralt fokuspunkt i parken. Huset har en unik placering, og det er
vigtigt, at helhedsplanen kommer til at definere fremtiden for huset, således at huset og dets
fremtidige funktion kommer til at hænge sammen med parken.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Med en evt. vedtagelse af helhedsplanen, forventes det, at der igen afsættes midler på
anlægsbudget 2021.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
o Den digitale kommuneplan www.sermersooq2028.gl
Det videre forløb
Forslaget til helhedsplanen forventes vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Herefter vil forvaltningen
se på hvilket tiltag kan realiseres i indeværende år.
Yderligere vil området i den kommende kommuneplan udlægges som et selvstændigt delområde.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Ingen
Borgerinddragelse/kommunikation
Der har været afholdt workshops med forskellige brugergrupper, herunder fritidshjemmet Aqqaluk
og gymnasiet. På baggrund heraf, er der fremkommet en række ønsker til hvad parken skal kunne.
Disse er blevet prioriteret i udarbejdelsen af helhedsplanen.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ingen.
Tidligere beslutninger
Udvalg for Anlæg og Miljø, beslutning, 04. maj 2020:
Indstillingen godkendes med følgende bemærkning: at der sker borgerinddragelse i form af en
høring.
Bilag
1. Forslag til Helhedsplan for Aqqaluks Park

