
FORSLAGSFASE SIUNNERSUUTEQARNEQ

FØRSTE POLITISKE BEHANDLING POLITIKKIKKUT SIULLERMEERLUGU OQALUUSERINEQARNERA

OFFENTLIG HØRINGSFASE PIFFISSAQ TAMANUT TUSARNIAAFFIUSOQ

ANDEN POLITISKE BEHANDLING POLITIKKIKKUT AAPPASSAANIK OQALUUSERINEQARNERA

OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE TAMANUT NALUNAARUTIGINEQARNERA

Forslag til kommuneplantillæg og sagsfremstilling udarbejdes. Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq suliallu saqqummiunnissaa suliarine-
qassaaq. 

Godkendes i UDVALG FOR ANLÆG OG MILJØ (SAA)

Godkendes i UDVALG FOR ØKONOMI OG ERHVERV (AIA) 

Efter AIA sendes KPT forslag i offentlig høring i 6-8 uger.

SANAARTORNERMUT AVATANGIISINULLU ATAATSIMIITITALIAMI (SAA) 
akuerineqassaaq

ANINGAASAQARNERMUT INUUSSUTISSARSIORNERMULLU ATAATSIMII-
TITALIAMIT (AIA) akuerineqassaaq 

AIA-p kingorna  KPT sap.ak. 6-8-ni tamanut tusarniutigineqassaaq.

KPT forslaget er i offentlig høring i 6-8 uger.

I høringsperioden kan borgere indsende høringssvar.

KPT-mut siunnersuut tamanut tusarniutigineqassaaq sap. ak. 6-8-ni. 

Tusarniaanermi piffissaritinneqartumi innuttaasut tusarniaanermut akissummik 
nassiussisinnaapput. 

Godkendes i UDVALG FOR ANLÆG OG MILJØ (SAA)

Godkendes i UDVALG FOR ØKONOMI OG ERHVERV (AIA)

Endeligt godkendes i KOMMUNALBESTYRELSEN (KOMBEST) 

SANAARTORNERMUT AVATANGIISINULLU ATAATSIMIITITALIAMI (SAA) 
akuerineqassaaq

ANINGAASAQARNERMUT INUUSSUTISSARSIORNERMULLU ATAATSIMII-
TITALIAMIT (AIA) akuerineqassaaq

Naggataagut KOMMUNALBESTYRELSIMIT (KOMBEST) akuersissutigineqas-
saaq. 

Gældende KPT uploades på kommuneplanens hjemmeside. KPT atuuttoq kommunimut pilersaarusiornermut nittartakkamut ilineqassaaq. 

KOMMUNEPLANTILLÆG – PROCES KOMMUNIMUT PILERSAARUMMUT 
TAPILIUSSAMUT SULERIAASEQ

Kommuneplanlægning er en kontinuerlig proces, og kommunalbe-
styrelsen er derfor i henhold til Planloven (Inatsisartutlov nr. 17 af 17. 
november 2010 om planlægning og arealanvendelse) forpligtet til at 
ajourføre kommuneplanen i nødvendigt omfang. Denne ajourføring 
gennemføres ved løbende at tilvejebringe tillæg til kommuneplanen 
med relevante ændringer eller tilføjelser til planen. Kommunalbesty-
relsen kan således til enhver tid tage initiativ til at udarbejde et kom-
muneplantillæg med nærmere bestemmelser for arealers anvendelse 
og bebyggelse. Kommunalbestyrelsen har dog derover pligt til at 
udarbejde et kommuneplantillæg med detaljerede bestemmelser:
• Når det er nødvendigt for at sikre landsplanlægningens og kommu-
neplanens virkeliggørelse.
• Inden der gives arealtildeling til større eller væsentlige bygge- eller 
anlægsarbejder.
• Inden nedrivning af større eller væsentlig bebyggelse.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq tassaavoq ingerlaavartumik 
suliarineqartartoq, taamaattumik Pilersaarusiornermut inatsit naapertorlugu 
(Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut 
inatsisaat nr. 17, 17. november 2010-imeersoq) naapertorlugu kommunalbesty-
relse pisussaavoq, kommunimut pilersaarut pillugu pisariaqartutigut malin-
naatitsissalluni. Taamatut malinnaatitsisarnermi pilersaarummut tapiliussamut 
attuumassutilimmik pilersaarummi allannguuteqartoqartillugu imaluunniit 
ilanngussisoqartillugu ingerlaavartumik isumagineqartarpoq. Kommunalbesty-
relse kommunimut pilersaarummut tapiliussamik nunaminertamik atuinissamut 
sanaartukkanullu tunngasunik aalajangersagartalimmik taamaalilluni sukkul-
luunniit suliaqarsinnaatitaavoq. Taamaattorli taakku saniatigut Kommunalbesty-
relse pisussaalluni, sukumiisumik aalajangersagartalimmik 
kommunimut pilersaarummut tapiliussaliussalluni:
• Nuna tamakkerlugu pilersaarusiornerup kommunillu pilersaarusiornerata 
piviusunngortinnissaanut qulakkeerinissaq pisariaqaraangat.
• Sanaartugassanik imaluunniit sulianut annerusunut pingaaruteqartunulluun-
niit nunaminertamik atugassiinnginnermi.
• Sanaartukkanik anginerusunik pingaaruteqarnerusunilluunniit isaterilinngin-
nermi.

offentlig


