
 

 

 
   

 
Orientering om Bypanelets udtalelser om klimatilpas-
ning og skybrudsikring, takst- eller skattefinansieret    

 

Københavns Kommunes Bypanel blev nedsat i 2014 i forbindelse med 

stadsarkitektens nye rolle og arbejdsprogram. Teknik- og Miljøudvalget 

valgte den 11. maj 2020 at videreføre Bypanelet i en treårig periode fra 

2020 til 2023. Der afholdes to årlige møder i Bypanelet, som forvaltnin-

gen udvælger sager til. Teknik- og Miljøudvalget orienteres løbende om 

Bypanelets udtalelser, og efter årets sidste møde suppleres orienterin-

gen af emner for det kommende års møder.   

Københavns Kommunes Bypanel holdt møde den 26. september 2022 

om klimatilpasning og skybrudsikring. Bypanelet er overordnet positive 

over for forvaltningens tilgang til klimatilpasning og skybrudssikring, 

men ser potentiale i at få inspiration fra andre byer og yderligere samar-

bejde med forsyningsselskab og grundejere. Bypanelets udtalelser fra 

mødet er vedlagt som bilag 1. 

Baggrund  

Formålet med Bypanelet er at styrke sammenhængen mellem strate-

gisk udvikling af København, stedsspecifik byplanlægning og realise-

rede projekter. Formålet er ligeledes at give stadsarkitekten mulighed 

for få faglig sparring og opnå viden om nye trends fra rådgivere og by-

udviklere for at understøtte samarbejdet mellem forvaltningen og byg-

gebranchen.  

Læring fra Bypanelets drøftelser kommer via stadsarkitekten bredt ud i 

kommunens forvaltninger. Desuden er Bypanelets møder en del af 

stadsarkitektens arbejde med kompetenceudvikling i forvaltningen, da 

relevante medarbejdere deltager på møderne og opnår læring herfra.  

Bypanelets medlemmer  

Stadsarkitekten er forperson for Bypanelet, som består af otte eksterne 

eksperter inden for arkitektur og byudvikling. Bypanelet repræsenterer 

tilsammen et bredt vidensfelt inden for arkitektur og byudvikling både 

på et praktisk og teoretisk niveau, herunder bygningsarkitektur, byplan-

lægning, byggeteknik og bæredygtighed, byrum og byliv. Bypanelet 

udpeges for en treårig periode. Bypanelet er udpeget personligt og kan 

ikke sende suppleanter til møderne. Der betales ikke honorar til Bypane-

let. Bypanelets medlemmer fremgår af bilag 1.  

Bypanelets udtalelser er formuleret på baggrund af en præsentation af 

Stine Cecilie Brink og Claus Alstrup Borre fra Teknik- og 
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Miljøforvaltningen om forvaltningens tilgang til klimasikring samt be-

søg på Karens Minde Aksen i Sydhavnen ved Sjælør Boulevard og Ama-

gerbanen (jf. bilag 1).  

Videre proces  

Bypanelets udtalelser og anbefalinger indgår i den generelle formid-

lings- og læringsproces i forvaltningen.  

Emner for de to møder i Bypanelet i 2023 er:   

• Lokalplanprocessen i Københavns Kommune. Drøftelse af lokal-

planers processer og detaljeringsgrad, herunder omfanget af 

rammelokalplaner versus byggeretsgivende lokalplaner. Desu-

den drøftes mulighederne for at sætte yderligere fokus på den 

grønne dagsorden indenfor planlovens rammer. 

• En samlet afrapportering til Teknik- og Miljøudvalget på bag-

grund af de afholdte møder i Bypanelet i perioden 2020-2023, 

herunder vil aktuelle debatter i Arkitekturåret inddrages og ud-

munde i Bypanelets anbefalinger til Københavns Kommuneplan 

2024 og en ny Arkitekturpolitik for København.  

Karsten Biering Nielsen  

Vicedirektør  

Bilag 

Bilag 1 Bypanelets udtalelser om klimatilpasning og skybrudssikring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


