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Høringssvar - til Københavns Kommuneplan 2019 – Verdensby med ansvar 
 
 
 
Danske Landskabsarkitekter har overordnet følgende kommentarer til KP19: 
 
Vi vil opfordre til, at man i lokalplanen stiller målbare krav til omfang, nærhed og kvalitet af 
offentlige udearealer i forhold til byens beboere, både for byggefelter, bykvarterer og byde-
le. Vi vil gerne opfordre til, at der maksimalt er 300 meter fra boliger til offentligt grønt om-
råde på minimum 1000 kvadratmeter og at det grønne område skal være forbundet med 
andre grønne områder via grønne korridorer - med reference til DGNB certificering for by-
områder (se yderligere herunder). Det er den afstand, der skal til for at man kan tale om 
borgernes sociale og sundhedsmæssige fordele. Men det handler ikke alene om sundhed og 
fællesskab. Det handler også om det grønnes bidrag til klimasikring og CO2-optag samt det 
positive bidrag til byklimaet. 
 
I kraft af DL´s engagement i Green Cities, vil vi også opfordre til, at der indskrives en grøn 
norm med reference til Green Cities’ oplæg til Grøn Norm. 
 
Herunder er DL’s forslag til bestemmelser og henvisninger:  
 
Bilparkering 
Dobbeltudnyttelse af p-pladser ved daginstitutioner, skoler o. lign. 

• DL forslag: at dele af institutionernes p-pladser (50%) etableres, så de kan benyttes af 

nærområdets beboere uden for institutionernes åbningstid. 

Dette af hensyn til optimering af p-arealer således at byens samlede befæstede arealer mi-
nimeres og der kan sikres så mange grønne områder som muligt i byen. 
 
Cykelparkering 
DL ser positivt på KP19 forslag til cykelparkeringsnormen 3:100m2 etageareal.  
 



 

 

 

Friarealer 
DL vil gerne opfordre til at præcisere krav til friarealberegning. 

• DL foreslag: At der laves bestemmelser omkring, at friarealer indenfor et bydelsom-

råde, skal være integreret i et overordnet netværk af friarealer. At et sammenkædet 

eller enkeltstående friareal større end 1000m2 betragtes som et sammenkædet fri-

areal. At et område betegnes som "sammenkædet", hvis det er forbundet med et 

andet friareal med en tilstrækkeligt bred forbindelseskorridor. (Kilde: DGNB Byområ-

der) 

• DL forslag: At friarealer der ikke har direkte kontakt til jord som hævede dæk, alta-

ner, tagterrasser, taghaver o. lign. indgår i beregningen ved at arealet tæller med en 

reduceret faktor 50%. Fordi: det er med reference til biofaktorberegning, hvor be-

grænsede vækstdybder og begrænsede mulighed for større træer og plantninger lige-

ledes tæller med reduceret faktor. 

• DL forslag: At befæstelsesgraden bliver flyttet over i lokalplanen frem for at være an-

givet i spildevandsplanen. Fordi: det ikke alene handler om afledning af regnvand, 

men fordi det også handler om arealer fri til grønt - og dermed biodiversitet og CO2-

optag. Og fordi befæstelsesgraderne ikke er bindende og det er ikke muligt at hånd-

hæve dem, alene fordi de omtales i spildevandsplanen. 

• DL forslag: at der indføres en maksimal befæstelsesgrad for friarealer. 

• DL forslag: At antal m2 overdækket areal eks. overdækket cykelparkering fortsat ikke 

indgår i friarealberegningen. Fordi overdækninger ikke tæller med som friareal. Da 

skal andel af friareal naturligvis fastholdes. 

Alternativt at indføre specifikke krav til ‘Opholdsarealer’ på samme måde som i andre kom-
muner eksempelvis Holbæk Kommune. Fordi: der er brug for et kvantitativt tal for, hvor me-
get plads der er tilbage til rekreative områder og ikke kun ‘fri’ af bebyggelse. Kilder: 

https://www.danva.dk/viden/spoergsmaal-svar/spildevand/regel-og-plangrundlag-for-fastsaettelse-af-befaestelsesgrader/ 
https://dagsordner.holbaek.dk/committee_189796/agenda_340782/documents/8848337f-fa08-4644-9ad3-54b075a30650.pdf 

 
Grøn norm 
DL vil gerne opfordre til at der tages udgangspunkt i Green Cities oplæg til Grøn Norm for 
Bynatur. 
En præcisering af normer for bynatur vil være med til at sikre Københavns ambitiøse mål for 
byen.  

- Sikring af andel og målbarhed af grønne områder  

- Sikre og forbedre københavneres adgang til grønne arealer  

- Sikre og forbedre grønne områders minimums størrelse og kvalitet 

- Sikre implementering af visionerne beskrevet i Bynaturstrategien 

- Sikre at Kommunen kan leve op til Eu´s mål om at standse tilbagegangen i biodiversi-

tet inden 2020 
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