
 

Til kommunaltekniske direktører, fagchefer, by- og klimaplanlæggere samt øvrige interesserede 

Invitation til workshop om fysisk planlægning og klimamål 
Onsdag d. 25. august 2021 

Savner du inspiration til, hvordan den fysiske planlægning kan tænkes ind i din kommunes klimaplanlægning? Og vil du 

være med til at præge udviklingen af samspillet mellem de to områder fremover?  

Så kom til workshop d. 25. august 2021! 

Workshoppen gennemføres af KTC, Dansk Byplanlaboratorium, CONCITO og Gate 21 som et led i projekt Fysisk plan-

lægning og klimamål, der er støttet af den filantropiske forening Realdania. På workshoppen vil du få indsigt i effekten 

af fysisk planlægning på klimamål og på de dilemmaer og synergier, der opstår i krydsfeltet mellem kommunernes 

klimamål og den fysiske planlægning. Vi vil drøfte, hvordan den eksisterende erfaring og viden kan anvendes i en kom-

mune, og du vil have mulighed for selv at bidrage med vigtige erfaringer og perspektiver fra din hverdag. 

 

Praktisk 

Der afholdes to parallelle workshops med fysisk fremmøde i hhv. Herning og Albertslund. Adresserne er: 

Herning Kongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning. 

Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund. 

Det er også muligt at deltage virtuelt. Tilmelder du dig den virtuelle workshop, vil du få eftersendt et mødelink til Teams. 

Tilmelding foregår via følgende link senest d. 17. august: https://www.conferencemanager.dk/workshopsfysiskplanla-

egningogklimamaal25august2021/conference 

Det er gratis at deltage, men på de fysiske workshops vil du blive opkrævet et mindre beløb for forplejning. Alle inte-

resserede er velkomne, og vi håber på et fremmøde af kommunale direktører og fagchefer samt by- og klimaplanlæg-

gere. 

Oplæg og dialoger i første halvdel af workshoppen vil være fagligt forankrede, mens sidste halvdel vil være af strategisk 

karakter. Det er muligt at deltage enten i hele workshoppen eller alene fra kl. 12.30. 

Forud for workshoppen vil deltagerne få tilsendt et udkast på et inspirationshæfte med best practice cases fra ind- og 

udland. Dette kan du orientere dig i inden workshoppen, men det er ikke en forudsætning for at kunne deltage. 

 

Foreløbigt program 

Tidspunkt Programpunkt 

Kl. 10.00-10.30 Oplæg om fysisk planlægning og kommunernes klimamål 
Lad dig inspirere af cases fra ind- og udland 
KTC, Dansk Byplanlaboratorium, CONCITO og Gate 21 

Kl. 10.30-10.40 Pause 

Kl. 10.40-11.50 Faciliterede gruppedrøftelser om kommunale dilemmaer og samspillet mellem klima-
planer, planstrategier, kommuneplaner og lokalplaner 

Kl. 11.50-12.30 Frokost 

Kl. 12.30-13.30 Opsamling på gruppearbejdet og dialog med et panel af direktører om, hvordan vi løser 
de dilemmaer, der optager kommunerne 

Kl. 13.30-14.00 Perspektivering og næste skridt 

 

Det endelige program vil blive udsendt sammen med inspirationshæftet. 

Vi glæder os til at se dig og få dine vigtige perspektiver. 

Med venlig hilsen 
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