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KOMMUNIMUT PILERSAARUTIP TAPIATUT SIUNNERSUUT IMMIKKOORTOQ 1000-C12, AASIAAT
FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR DELOMRÅDE 1000-C12, AASIAAT

Kommunimut pilersaarutip tapiatut siunnersuut 1000-C12-1 ”Sammiarneq”, Aasiaat

Forslag til kommuneplantillæg 1000-C12-1, ”Sammiarneq”, Aasiaat.

Aasiaat inunnit amerliartuinnartunit tikeraarfigineqartarpoq taamaattumik
illoqarfimmi unnuiffissat, tikeraat neriffissaat kiisalu ataatsimiittarfiit
amerlineqarnissaat pisariaqarput.

Aasiaat oplever en stigende interesse fra besøgende, og der er derfor
behov for at styrke byens kapacitet til overnattende og spisende
gæster samt byens konferencefaciliteter.

Ataatsimiititaliap INUA-p ulloq 10. juni 2021 aalajangerpaa kommunimut pilersaarutip
tapiatut siunnersuut 1000-C12-1 ”Sammiarneq” tamanut tusarniutiginiarlugu.

Udvalg for INUA besluttede d. 10. juni 2021 at fremlægge forslag til
kommuneplantillæg 1000-C12-1 ”Sammiarneq” i offentlig høring.

Kommunimut pilersaarutip tapiata siunertaa:
Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa unaavoq: immikkoortortami Umiartortut
angerlarsimaffiata illuutaanik allilliiniarluni aamma silami uninngaartarfeqalerniarluni
immikkoortortaq atorneqartoq allillerneqarusuppoq. Immikkoortup C12-p
alliallanneqarnissaanik aamma taassuma angeqqataanik immikkoortortap B01-p
millineqarnissaanik tamanna piumasaqaatitaqarpoq.

Kommuneplantillæggets formål
Kommuneplanstillæggets har til formål, at udvide delområdets
anvendelse for at muliggøre en udvidelse af Sømandshjemmets
bygninger samt udendørs ophold med frirum til etablering af
rekreative formål. Dette forudsætter en mindre udvidelse af arealet i
delområde C12 og en tilsvarende reduktion af tilstødende delområde
B01.

Immikoortortami anguniakkat piviusunngortinniarlugit aqquserngup ingerlaarfii
allanngortittariaqassapput. Taamaattumik kommunip pilersaarutaata tapiani
immikkoortortap iluani aqquserngit nutaamik ingerlaarfissaannik
pilersitsisoqarnissaanut akuersissut aamma ilaavoq. Sanaartorfigissaanermut
aningaasartuutit eqqarsaatigalugit immikkut ittumik akiliisarnermut ileqqoreqqusamik
erseqqissaasoqarpoq.

For at realisere ambitionerne for området er det nødvendigt at ændre
vejforløbet. Kommuneplantillægget giver derfor endvidere tilladelse til
etablering af et nyt vejforløb i området. Udgifter forbundet med
byggemodning er præciseret i en særlig betalingsvedtægt.

Kommunimut pilersaarutip tapiatut siunnersuut 1000-C12-1 piffissami uani tamanut
tusarniutitut saqqummiunneqarpoq: 18.06.2021-miit 13.08.2021-mut.

Forslag til Kommuneplantillæg 1000-C12-1 er fremlagt i offentlig
høring i perioden: 18.06.2021 til og med 13.08.2021.

Kommunimut pilersaarutip tapiatut siunnersuut sapaatip akunnerini arfinilinni (8)
tusarniutaavoq. Piffissami tassani kikkut tamarmik – innuttaasut, suliffeqarfiit,
paaqqinnittarfiit, peqatigiiffiit il.il.. akerliullutik nalunaaruteqarsinnaapput,
oqaaseqarsinnaapput aamma allannguutissatut siunnersuuteqarsinnaapput.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode
kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. –
fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Illit tusarniutitut akissutit kommunimut mailikkut
uungaplan@qeqertalik.gltunniussinnaavat. Akissutit najukkarni Sullissivimmut aamma
tunniussinnaavat imaluunniit kommunimut nassiussinnaavat.
Tamanut saqqummisitsinerup kingorna kommunalbestyrelsip akerliulluni
nalunaarutaasinnaasut aamma allannguutissatut siunnersuutit suliarissavai
tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuerineqassalluni.
Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit,
taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 13.08.2021.

Du kan afgive dit høringssvar til kommunen pr. mail til
plan@qeqertalik.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale
Sullissivik eller sende det til kommunen.
Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle
indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages
endeligt.
Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de
være kommunen i hænde senest den 13.08.2021.
Forslaget kan ses på kommuneplanens hjemmeside
http://plania.qeqertalik.gl/.

Siunnersuut kommunip nittartagaani uani takuneqarsinnaavoq
http://plania.qeqertalik.gl/.
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