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Kommunimi pilersaarut nutaap nalunaarutigineqarnera 
pillugu paasissutissiineq Avannaata Kommuneplani 2018-
2030; ulloq 20. december 2018. 

Avannaata Kommuniani kommunalbestyrelsip ulloq 19. 

december 2018 ataatsimiinnermini 2018-2030-imut 

kommunimi pilersaarut inaarutaasoq akuersissutigivaa. 

Kommunimut pilersaarut inaarutaasoq ilaatigut 

aaqqissuunneqarpoq, tusarniaanermi isummat 

tunniussuunneqartut, taamaattumillu pilersaarummi 

siunnersuummi immikkoortortat arlalitsiligut 

immikkooruteqarnerannik pissuteqartumik 

tunuliaqutaqarluni naammassineqarluni. 

 
Aammattaaq 2018-2030-imut kommunimi pilersaarut 

qarasaasiakkut nittartakkami inissisimavoq, taamaalilluni 

kikkut tamarmik – tassa innuttaasut aamma suliffeqarfiit – 

ajornanngitsumik nittartakkamut iserlutik malittarisassani 

imminnutsuut atuunnersut takusinnaaniassammatigit. 

Aamma tassanissaaq nunaminertanik atuinermi kiisalu 

ataavartumik sanaartornermi, inissiaqarfinnikkiisalu 

suliffeqarfinnik ineriartortitsinermut periarfissat nutaat 

pillugit paasisassarsiortoqarsinnaavoq. 

 
Taamaattorli maleruagassat naapertorlugit nunaminertanik 

tunniussimasat tamarmik kiisalu siornatigut aalajangersakkat 

sukumiisumik nassuiaatitallit (aamma najukkami 

pilersaarutit ilanngullugit) akuersissutigineqarsimasut 

sulinutaanik taarserneqarnissamik tungaanut atuutissapput. 

 

Neriuutigaarput kikkunnit tamanit kommunimi pilersaarut 

nutaaq ilassilluarneqarlunilu nuannaarutaajumaartoq – 

minnerunngitsumik Avannaata Kommuniata 

iluanaarutaasumik aammaluimminut napatissinnaasumik 

ineriartortinneqarneranut ataatsimoorussatut sakkussatut 

pingaarutilittut. 

 

Kommunimi pilersaarut sapinngisamik kikkunnit tamanit 

takuneqarsinnaasariaqarpoq. Taamaammat pilersaarut 

kalaallisut, danskisut kiisalu tuluttut allanneqarsimasoq 

takuneqarsinnaavoq. 

 

 

Endelig vedtagelse og bekendtgørelse af den nye 

kommuneplan Avannaata Kommuneplan 2018-2030;  

den 20. december 2018. 

 

Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia har på sit 

møde den 19. december 2018 vedtaget Kommuneplan 2018-

2030 endeligt. Den endelige plan er tilrettet og færdiggjort 

på baggrund af inputs fra høringsfasen, hvorfor den på en 

række punkter adskiller sig fra planforslaget. 

 
Kommuneplan 2018-2030 er desuden digital således, at alle 

– både borgere og virksomheder – let kan gå ind og se hvad 

der konkret gælder for dem. Det er også her man kan 

orientere sig om nye muligheder for arealanvendelse og 

byggeri, der kan understøtte den fort- satte udvikling af 

attraktive bolig- og erhvervsområder. 

 
Alle udstedte og lovlige arealtildelinger samt alle tidligere 

godkendte detaljerede bestemmelser (og lokalplaner) vil 

dog fortsat være gældende, indtil de bliver afløst af nye. 

 
Vi håber at alle vil tage godt imod og få glæde af den nye 

kommuneplan – ikke mindst som et vigtigt fælles værktøj til 

fortsat at sikre en gunstig og bæredygtig udvikling af 

Avannaata Kommunia. Kommuneplanen skal være 

tilgængelig for så mange som muligt. Derfor foreligger 

planen på både grønlandsk, dansk og engelsk. 
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Pilersaaruterput malinnaavigiuk | Følg med i vores 

planlægning: 

http://plania.avannaata.gl/ & 

http://kommuneplania.avannaata.gl/
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