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Kære overborgmester Sophie Hæstorp Andersen 
 
På vegne af vicedirektør Nikolaj Hvingtoft Hansen, Parker, Kirkegårde og Renhold, fremsendes svar på dine 
spørgsmål stillet den 22. februar 2022 vedr. oversigt over puljer til grønt i byen. 
 
 
Med venlig hilsen  

Kenneth Tønnes Hansen 
Politisk koordinator 
PKR Sekretariat 
_________________________________________ 
KØBENHAVNS KOMMUNE  
Teknik- og Miljøforvaltningen  
Parker, Kirkegårde og Renhold  



Teknik- og Miljøforvaltningen 
TMF PKR Sekretariat (4407)  

Besvarelse vedrørende oversigt over puljer til grønt i 
byen 

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (A) har den 22. februar 
2022 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen. 

Spørgsmål 
Der ønskes en oversigt over puljer mv. til grønt i byen. 

Svar 
Teknik- og Miljøforvaltningen har to puljer til borgerdrevne 
begrøningsaktiviteter.  

Pulje til fremme af borgerdrevne indsatser for mere natur og 
biodiversitet i København 
I Budget 2021 blev der afsat puljemidler svarende til 1,5 mio.kr. i 2021, 
1,2 mio. kr. i 2022 og 1,1 mio. kr. i 2023 til oprettelse af en 
biodiversitetspulje, der således løber over tre år. Puljen giver mulighed 
for, at borgere, foreninger og Lokaludvalg kan formulere 
biodiversitetsprojekter på privat eller offentligt areal og søge 
finansiering af projektet fra puljen. 

I aftalen for Budget 2021 fremgår det, at puljen skal fremme: ”bynatur, 
naturoplevelser og naturglæde (…) med bred inddragelse af 
københavnerne, private grundejere og Danmarks 
Naturfredningsforening”.  I Budget 2022 blev der afsat yderligere 
midler således af puljen nu råder over: 

• 1,5 mio. i 2021
• 2,2 mio. i 2022
• 2,1 mio. i 2023

I tillæg hertil blev der med aftalen om Budget 2022 afsat 0,9 mio. kr. i 
2022 og 0,6 mio. kr. i 2023 til, at borgere, virksomheder og grundejere 
kan få vejledning og overblik over muligheder og krav for at bidrage til 
at fremme biodiversiteten i København. 

Pulje til borgerdrevne grønne bylivsgadeprojekter  
I Budget 2022 blev der afsat 10 mio. kr. fra 2022 til og med 2024 til en 
pulje til omdannelse af veje i den eksisterende by til grønne bylivsgader 
uden gennemkørende motortrafik.  
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I henhold til aftalen om Budget 2022 administreres puljen til fremme af 
borgerdrevne grønne bylivsgadeprojekter af Teknik- og 
Miljøforvaltningen. Med puljen tilskyndes københavnerne til at omskabe 
deres egne veje og gader til grønnere byrum og dermed skabe trygge 
bykvarterer med mødesteder og udearealer.  
 
Desuden skal puljen give flere københavnere adgang til et grønt byrum 
samt bidrage til, at der foretages færre bilture i København. Konkret skal 
puljen skabe mulighed for, at der på udvalgte veje/gader kan 
nedlægges parkeringspladser til biler, etableres plantebede eller 
gadetræer, lukkes for indkørsel i én eller begge ender og etableres 
delebilspladser og cykelstativer. 
 
Teknik- og Miljøudvalget skal på mødet den. 28. februar 2022 behandle 
en indstilling om kriterier og administrationsgrundlaget for puljen. 
 
Svaret er offentligt tilgængeligt på kk.dk/artikel/spørgsmål-til-teknik-
og-miljøudvalget. 
 
 
Nikolaj Hvingtoft Hansen 
Vicedirektør 


	svar til Sophie Hæstorp Andersen (A) om Oversigt over puljer til grønt i byen
	Svar på politikerspørgsmål om oversigt over puljer til grønt i byen
	Besvarelse vedrørende oversigt over puljer til grønt i byen


