Hundepark i Nuuk
Resultat af offentlig høring
Til orientering
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Forvaltning for Anlæg og Miljø – Fungerende direktør Alex Nørskov / ALNS
Indstilling
Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor Udvalg for Økonomi og Erhverv:
- at orienteringen om resultaterne af den offentlige høring tages til efterretning
- at sagen sendes videre til orientering ved Kommunalbestyrelsen
Sagsfremstilling
Forvaltning for Anlæg og Miljø har sendt forslaget til placering af en hundepark i offentlig høring på
kommunens borgerinddragelsesportal, Kommuneqarfiga. Samtidig spurgte forvaltningen om der er
et behov for yderligere hundeparker og hvor den/de evt. kunne placeres.
Resultatet af inddragelsen er, at der er indkommet 5 høringssvar samt et enkelt supplerende
forslag til placering. Af høringssvarene var 2 negative overfor placeringen, hvilken begrundes med
at mange børn er bange for hunde uden snor og at det vil øge mængden af hundelort.
Forvaltningens begrundelse er netop at et indhegnet område vil sikre øget tryghed hos dem, der er
bange for hunde, samt ikke mindst sikre at hundeejerne samler op efter sin hund.
Forvaltningen fortsætter derfor arbejdet med etableringen og vil undersøge mulighederne for et
alternativ placeret ved Sana-bugten.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering fra forvaltningen
Der vil være udgifter til etablering og vedligehold af indhegning, evt. bænke samt til affaldstømning.
Forvaltningen anslår, at dette kan afholdes indenfor eksisterende budgetter.
Økonomisk vurdering fra Koncernservice
Ikke relevant.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
o Hunde- og kattevedtægt for Kommuneqarfik Sermersooq
o Landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde- og kattehold
o Inatsisartutlov nr. 23 af 22. november 2011 & Inatsisartutlov nr. 24 af 28. november 2016
(ændringer til landstingsloven)
o Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse &
o Den digitale kommuneplan www.kp.sermersooq.gl
Tidligere beslutninger
Udvalg for Anlæg og Miljø 08.03.21.:
Forslag til etablering af hundepark, med henblik på offentlig høring, blev godkendt
Udvalg for Anlæg og Miljø 18.06.21:
Indstillingen godkendes.

Bilag
1. Indkomne høringssvar
2. Regler for Hundepark

