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Byplanenhederne // Kerneopgaver

• Stedsspecifik byudvikling

• Lokalplanlægning

• Byggesager i tilknytning til nye 
lokalplaner

• Stedsspecifik trafikplanlægning



Politikker og strategier



Grundlaget for vores arbejde
Planloven og 
byggelovgivning

Kommuneplanen

Vores overordnede 
strategi:

Fællesskab København

Plus en række politikker 
og planer som fx:
‒ Arkitekturpolitikken
‒ Skybrudsplanen 

‒ Klimaplanen 
‒ Klimatilpasningsplanen
‒ Bynatur
‒ Træpolitik



Fællesskab København

Vedtaget af 
Borgerrepræsentationen

En levende by
- En bedre hverdag i byrummet
- Verdens bedste cykelby
- Mere bynatur
En by med kant
- Fleksibel og kreativ brug af 

byen
- Unikke kvarterer i 

sammenhæng
En ansvarlig by
- Første CO2-neutrale 

hovedstad
- Intet spild af ressourcer
- Klimasikker med mere værdi



Arkitekturpolitik København 2017-2025



KBH 2025 Klimaplanen

• Københavns Kommunes plan for, hvordan 
byen skal blive CO2-neutral i 2025. 

• Indeholder de målsætninger, 
hovedindsatser og initiativer, der skal 
gennemføres for at nå målet om CO2-
neutralitet.



Københavns klimatilpasningsplan

Formålet med en strategi for klimatilpasningen i 
København er bl.a. at sikre:

• størst mulig synergi med anden planlægning

• fleksibilitet i forhold til ændringer i prognoserne 
for fremtidens klima

• at klimatilpasningstiltag samtidig udgør en 
kvalitet i sig selv for byens borgere og 
virksomheder

• at tilpasningen sker på basis af analyser på et 
højt fagligt niveau

• at der sker en overordnet styring af 
klimatilpasningen af byen



Skybrudsplan 2012

• udløber af Københavns Klimatilpasningsplan

• beskytte København mod voldsom regn

• beskriver de metoder, prioriteringer og tiltag



Bynatur i København

Fastlægger konkrete effekter, mål, 
indsatser og rammer som er nødvendige 
for at realisere visionen om:

1. At skabe mere bynatur i København

2. At øge kvaliteten af bynaturen i 
København

• Bynatur i kommunale grønne områder

• Bynatur i byudviklingen

• Bynatur på kommunale arealer

• Bynatur på ikke kommunale arealer



Træpolitik 2016-2025

5 principper

1. Eksisterende træer i København 
skal som hovedregel bevares

2. Særligt værdifulde træer i 
København skal udpeges og 
bevares

3. Der skal plantes flere træer i 
København

4. Der skal sikres gode vækstvilkår 
for både nye og eksisterende 
træer i København

5. Der skal sikres et varieret 
træartsvalg i København



Nye tiltag på 
lokalplanområdets

processer



Lokalplanprocessen



Visitation

• Hurtig afklaring af lokalplanpligt

• Tværgående ledelsesbeslutning om rammesætning af sagen

• Indførelse af fire sagskategorier i forhold til kompleksitet og størrelse

Sagskategori Karakteristika

Enkel lokalplan F.eks. anvendelsesændring

Ukompleks lokalplan Mindre udstrækning, få interessenter

Kompleks lokalplan Kompliceret plan, flere interessenter

Meget kompleks lokalplan Stor kompliceret lokalplan med mange 
interessenter og stor bevågenhed



Nye servicemål

• Nye servicemål er differentieret efter lokalplanens kompleksitet

• Servicemål tæller fra den dato, bygherre får besked om, at sagen er igangsat

Kompleksitetsgrad Afklaringsfase Øvrige faser Samlet servicemål

Enkel lokalplan 10 uger 31 uger 41 uger

Ukompleks lokalplan 16 uger 48 uger 64 uger

Kompleks lokalplan 16 uger 48 uger 64 uger

Meget kompleks 
lokalplan Aftalt tid Aftalt tid Aftalt tid



Nye høringsfrister

Høringer Forhenværende praksis Ny praksis

Enkle lokalplaner 8 uger (eksklusiv juli måned)
2 uger + tillæg for 
sammenhængende ferier og 
helligdage, herunder juli måned

Ukomplekse, komplekse og 
meget komplekse lokalplaner 8 uger (eksklusiv juli måned) Uændret

Dispensationer

Mindst 2 uger, dog 4 uger hvis 
det foregår i juli måned,
medmindre mindst en uge ligger 
enten i juni eller i august 

Uændret



Nye retningslinjer for dispensationer

Sikre ensartet behandling af ansøgninger om dispensation

Mindske omfanget af dispensationer, så københavnerne kan regne med 
de lokalplaner, der bliver vedtaget

Forvaltningen giver i udgangspunkt ikke dispensation fra en lokalplan, hvis 
den er mindre end fire år gammel, medmindre ansøgningen omhandler:
1. Udsættelse af etableringstidspunkt
2. Midlertidighed
3. Kompetencenorm 

Forhold i vurderingen:
• Planens sammenhæng med kommuneplanen
• Planens indhold 
• Planens tilblivelse



Forenkling og systematisering af lokalplaner

• Mindre detaljerede og dermed 
også mere rummelige lokalplaner

• Flere standardiserede 
lokalplanbestemmelser

• Større forudsigelighed og 
genkendelighed mellem de enkelte 
lokalplaner

• Mindre detaljeret regulering og 
dermed større frihed til at vælge 
mellem flere løsninger i 
udformningen af et byggeri

• Differentiering ud fra fire 
lokalplankategorier 



Formål
Frigive tid til de planfaglige opgaver ved 
digitalt at understøtte effektiv udarbejdelse af 
lokalplaner i en ny samlet digital løsning 

Fem potentielle indsatsområder

• Digitalt slutprodukt (lokalplan)

• Digital produktion af lokalplan

• Samarbejdet med kunder 
understøttes af løsningen

• Størst mulig automatisering af 
data

• Digitalt understøttet proces

Digitale lokalplaner



Hvor sker byudviklingen?

• Både i eksisterende by og i 
byudviklingsområderne

• 72 igangværende 
lokalplansager



21-03-2018

TINGBJERG



21-03-2018

BYSTÆVNEPARKEN



21-03-2018

LEVANTKAJ



21-03-2018

HCAAT – højhuse i Nordhavn



21-03-2018

RIGSHOSPITALET - BØRNERIGET



21-03-2018

NUUKS PLADS - Højhus



Hvad kommer i næste etape? 
-mit bud

(helt for egen regning)



Stormflod



Mere kollektiv transport
Og måske nye trafikformer



Mere fortætning (højhuse?)



Bedre social fordeling 
– flere almene boliger



Mere bynatur



Kampen om pladsen og livskvalitet

Flere 

• boliger

• arbejdspladser

• Skoler

• Daginstitutioner

• Kultur og fritid

• Natur



21-03-2018

Her vil jeg godt bo !

tak
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