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Sagsresumé
Hermed anbefaler forvaltningen for anlæg og miljø at ophæve bevaringsstatus på B-31.
Ifølge Nuuk; Bevaringsværdige bygninger og bydele (populært omtalt som De Gule Bynotater)
fremgår B-31 som bevaringsværdig på baggrund af, at den er opført som Det canadiske konsulat
under 2. verdenskrig.
Som beskrevet i Byatlas Nuuk fremgår det af arkivfotos, at den bygning, der husede det canadiske
konsulat er nedrevet. Det vil med andre ord sige, at den bygning, der i dag betegnes B-31, ikke er
den samme som den, der beskrives i De Gule Bynotater.
Bygningen er ikke beliggende i et bevaringsområde eller i et kulturmiljø. Den er derimod
beliggende i byens administrative center, mellem byens rådhus, kulturhuset Katuaq, Nuuk Center
og andre moderne bygninger. På mange måder betragtes B-31 som uden sammenhæng med
denne kontekst, både i sin arkitektoniske udformning som i sin størrelse.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Anlæg og Miljø udvalgsmøde, den 04. maj 2020, hvor
udvalget godkendte indstillingen om ophævelse af bevaringsstatus B-31, med henblik på 4 ugers
inviteret høring hos de parter listet i bilag 2; og sendte sagen videre til orientering ved Udvalg for
Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor Udvalg for Økonomi og Erhverv:
- at orienteringen tages til efterretning
- at sende det godkendte forslag til orientering ved Kommunalbestyrelsen med henblik på 4
ugers inviteret høring
Sagsfremstilling
Forvaltning for Anlæg og Miljø anbefaler at ophæve bevaringsstatus på B-31, beliggende på
Kuussuaq i Nuuk, indenfor delområde 1C12. Dette sker på baggrund af nedenstående.
Ifølge Nuuk; Bevaringsværdige bygninger og bydele (populært omtalt som De Gule Bynotater)
fremgår B-31 som bevaringsværdig på baggrund af, at den er opført som Det canadiske konsulat
under 2. verdenskrig. Dermed er den sammen med det amerikanske konsulat (B-2) vidnesbyrd om
krigshistorien her i landet. Der står yderligere i De Gule Bynotater: ”Det canadiske [konsulat], B-31,
kaldes i daglig tale ”Vestre Fængsel” på grund af bygningens, dengang, isolerede beliggenhed.”
Som også beskrevet i Byatlas Nuuk fremgår det af arkivfotos, at den bygning, der husede det
canadiske konsulat er nedrevet. Det vil med andre ord sige, at den bygning, der i dag betegnes B31, ikke er den samme som den, der beskrives i De Gule Bynotater.
Der er ikke beskrevet andre historiske eller arkitektoniske værdier, der skulle ligge til grund for en
status som bevaringsværdig. Forvaltningen har haft en forespørgsel hos Grønlands
Nationalmuseum & Arkiv om der skulle ligge andre registrerede historiske værdier til grund for
bygningens bevaringsstatus, men her fandt man ikke noget.
Bygningen er ikke beliggende i et bevaringsområde eller i et kulturmiljø. Den er derimod
beliggende i byens administrative center, mellem byens rådhus, kulturhuset Katuaq, Nuuk Center
og andre moderne bygninger. På mange måder betragtes B-31 som uden sammenhæng med
denne kontekst, både i sin arkitektoniske udformning som i sin størrelse.

Løsningsforslag – faglig vurdering
Forvaltning for Anlæg og Miljø vurderer, at en ophævelse af bevaringsstatus ikke vil forringe
områdets karakter, da der ikke er tale om et bevaringsmiljø.
Forvaltningen anbefaler yderligere, at kommunens bevarende indsatser koncentreres omkring
bevaringsmiljøer og dermed de enkelte bygninger, der indgår heri. Med mindre en enkeltstående
bygning bærer vidne om en historie, der er betydelig for nationen eller byen.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Ophævelsen af den bevaringsværdige status har ingen økonomiske konsekvenser.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
o Forslaget til ophævelsen af den bevaringsværdige status er udarbejdet på grundlag af:
Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse
(Planloven)
o Den digitale kommuneplan www.sermersooq2024.gl
o De gule bynotater
o Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31 af 30. oktober 1991 om varetagelse af
bevaringshensyn i kommuneplanlægningen
Det videre forløb
Forslaget vil blive sendt i 4 ugers høring hos de parter, der er listet i bilag 2
Efter høringsfristen fremsendes sagen sammen med behandlingen af indkomne høringssvar til
endelig vedtagelse i Udvalget for Anlæg og Miljø, og herefter til orientering i Udvalg for Økonomi
og Erhverv og Kommunalbestyrelsen.
Den endelige afgørelse skal sendes til Selvstyrets Landsplanafdeling, der derefter skal opdatere
de gældende lister over bevaringsværdige bygninger i Nuuk.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Ingen.
Borgerinddragelse/kommunikation
Ingen.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ingen.
Tidligere beslutninger
Udvalg for Anlæg og Miljø, beslutning, 04.maj 2020:
Indstillingen godkendes
Bilag
1. Vurdering af B-31
2. Registreringsnotat af B-31

