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Forslag 

 

Københavns Kommunes Bygningspræmiering 
 

KRITERIER FOR PRÆMIERING AF SMUKKE BYGNINGER, BYRUM OG BYMILJØER 

I KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

Vedtaget af Borgerrepræsentationen den x.  

________________________________________________________________________________  

 

1.  

Københavns Kommunes Bygningspræmiering kan tildeles bygninger, byrum, og bymiljøer af særlig kvalitet i 

Københavns Kommune, for hvilke der 15 måneder forud for præmieringsåret er udstedt 

ibrugtagningstilladelse eller midlertidig ibrugtagningstilladelse, samt byrum som er taget i brug i samme 

periode. For eksempel gælder det for præmieringsåret 2023, at byggerier, der har fået udstedt 

ibrugtagningstilladelse eller midlertidig ibrugtagningstilladelse brug i perioden mellem 1. oktober 2021 og 

31. december 2022, samt byrum, som er taget i brug i samme periode, kan indstilles. For bymiljøer 

foretager Stadsarkitekten en individuel vurdering af, om byggeriet er modent til indstilling.  

 

Ved præmiering vægtes målsætninger fra Københavns Kommunes gældende arkitekturpolitik samt 

byggeriets imødekommelse af følgende:   

 

 Hvordan arbejder projektet med proportionering, komposition, materialer, håndværksmæssig 

kvalitet samt integrering af kunstneriske udsmykninger? 

 

 Hvordan er projektet funktionelt disponeret, og bidrager projektet til at skabe sammenhænge, 

byliv, tryghed, adgang for alle og relation til omgivelserne? 

 

 Hvordan bidrager projektet til den socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtige og blandede 

by? 

 

 

I bedømmelsen indgår også de givne økonomiske eller planmæssige rammer, ligesom særlig innovation kan 

vægtes i bedømmelsen.  

 

 

Der præmieres i følgende tre kategorier: 

 

A. Nybyg 

a) Boligbebyggelser  

b) Erhvervsbebyggelser  

c) Kulturinstitutioner  

d) Tilbygninger  

e) Enfamiliehuse og dobbelthuse  

f) Infrastruktur eller tekniske anlæg 



 

B. Restaurering og transformation  

a) Fredede og bevaringsværdige bygninger  

b) Øvrige bygninger 

c) Interiør 

d) Tilbygning og ombygning 

 

C. Bymiljø  

a) Torve og pladser  

b) Parker og grønne anlæg 

c) Klimasikring  

d) Gårdanlæg  

e) Byrumsinventar  

f) Gader og veje 

g) Broer 

h) Infrastruktur 

i) Nye bymiljøer 

j) Omdannelse af eksisterende bymiljøer 

 

2.  

Præmieringens navn er ”Københavns Kommunes Bygningspræmiering” efterfulgt af det årstal, hvori 

præmieringen foretages.  

 

3.  

Udgifter forbundet med præmieringen afholdes af Kultur- og Fritidsforvaltningen.  

 

4.  

Præmieringen ledsages af diplomer til arkitektfirma eller kunstner og bygherre, eventuelle øvrige rådgivere 

samt en bronzeplakette til opsætning på ejendommen.  

 

5.  

En liste over de emner i Københavns Kommune, som kan optages til bedømmelse, jf. pkt. 1,  

udarbejdes af Stadsarkitekten i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen.  

Forslag, der ønskes optaget på denne liste, kan indstilles af medlemmer af bedømmelsesudvalget, 

offentlige og private organisationer, bygherrer samt af enkeltpersoner.  

 

6.  

Bedømmelsesudvalget består af Kultur- og Fritidsudvalget, Stadsarkitekten, to arkitekter udpeget af 

Akademisk Arkitektforening, en civilingeniør udpeget af Ingeniørforeningen i Danmark samt en arkitekt fra 

byggesagsområdet udpeget af Teknik- og Miljøforvaltningen.  

 

7.  

Forpersonen for Kultur- og Fritidsudvalget er forperson for bedømmelsesudvalget og leder af 

forhandlingerne.  

Kultur- og Fritidsforvaltningen er sekretariat for bedømmelsesudvalget.  

 

8.  

Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed.  

 

9.  



De af Borgerrepræsentationen den 30. november 1979 med ændringer af 6. september 1984, 20.  

maj 1999, 25. oktober 2007, 29. april 2010, 17. juni 2015, 20. september 2018 og 30. januar 2020 vedtagne 

bestemmelser for præmiering ophæves samtidig med vedtagelsen af disse bestemmelser. Ny dato 

indsættes. 


