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Bilag 1

Behandling af høringssvar og anbefalede justeringer af den offentliggjorte forslag Planstrategi P18

Kommunalbestyrelsen fremlagde forslag til Planstrategi P18 i offentlig høring i 8 uger fra den 28. november
2018 til den 30. januar 2019
Der er indkommet rettidige høringssvar fra i alt 2 parter, samt foretaget intern kvalitetssikring.
Forvaltningens svar er inddelt i 3 kategorier: Principiel, Redaktionel og Ingen ændring
Principiel

Redaktionel

Ingen ændring

”Principiel karakter” er vigtige eller større ændringer, som kan kræve en politisk diskussion. ”Redaktionel
karakter” er mindre justeringer og ved ”Ingen ændring”, foretages der ingen ændringer eller justeringer.

1.

Intern kvalitetssikring

1.1

2.

Fakta boks side 11: Befolkningstal 2018 er rettet

Departement for Boliger og Infrastruktur per e‐mail af 15.01.2019

2.1

Departementet bemærker, at der er fejl i oversigten over de udarbejdede sektorplaner.
Der er i foråret 2016 udarbejdet en sektorplan for Redningsberedskabet, hvilket ikke skal
forveksles med Beredskabsplanen.

Ad 2.1

Redaktionel
Principiel
Forvaltningen tilretter oversigten over sektorplaner

2.2

Kommuneqarfik Sermersooqs generelle beredskabsplan er ligeledes udarbejdet i foråret
2016.

Ad 2.2

Principiel
Se ad 3.1

Redaktionel

Ingen ændring

Ingen ændring

3.

Bygdebestyrelserne i Kommuneqarfik Sermersooq per e‐mail af 30.01.2019
Bygdebestyrelserne støtter Planstrategi P18 med følgende bemærkninger

3.1

Der udarbejdes miljøregistreringer af bevaringsværdien i de enkelte bygder

Ad 3.1

Redaktionel
Ingen ændring
Principiel
Dette skal være en del af udarbejdelsen af Byatlas for de forskellige geografier, hvilket tilføjes
i afsnit om fokusområder.

3.2

I forbindelse med udarbejdelse af ansøgning om UNESCO‐område i Tasiilaq regionen, ønsker
bygdebestyrelserne at blive involveret.

Ad 3.2

Principiel
Redaktionel
Ingen ændring
Det må i udarbejdelsen af overordnede planer, herunder ansøgning til UNESCO, altid være
målet at involvere alle interessenter, herunder bygdebestyrelser i området.
Det er dog en del af den detaljerede planlægning og ikke en del af den overordnede
planstrategi.

3.3

Qeqertarsuatsiaat ønskes inkluderet i Tema‐plan for turismeudvikling

Ad. 3.3

Principiel
Redaktionel
Ingen ændring
Qeqertarsuatsiaat tilføjes til indsatsområdet på side 25 i Planstrategien

3.4

I forbindelse med udarbejdelse af Erhvervsudviklingsplaner ønskes en bæredygtig fangst,
udnyttelse og forvaltning af moskusoksebestanden i Arsuk omegn til fordel for den lokale
befolkning.

Ad. 3.4

Principiel
Redaktionel
Ingen ændring
Dette vil blive berørt i den detaljerede udvikling af erhvervsudviklingsplanerne og hører ikke
til i den overordnede strategi

3.5

I forbindelse med udarbejdelse af Erhvervsudviklingsplaner ønskes at der tages højde for
fraflytningen fra Arsuk, og den potentielle udnyttelse af eksisterende faciliteter, herunder
tomme bygninger, til understøttelse af iværksætteri.

Ad. 3.5

Principiel
Se ad. 4.4

x/x Samtlige indkomne høringssvar.
Med venlig hilsen
Forvaltning for Anlæg & Miljø
Afdeling for by‐ og boligudvikling

Redaktionel

Ingen ændring

