
 

 

TRÆER  

FORSLAG TIL LOKALPLAN AMALIEGADE NORD OG 
KOMMUNEPLANTILLÆG 

Inden for lokalplanforslagets afgrænsning har bygherre registreret 60  

eksisterende træer, der lever op til kriterierne for at kunne gøres 

bevaringsværdige i lokalplanen (se nedenfor). 

 

En del af træerne står i et haveanlæg, der nedlægges sammen med 

træerne. 

Af de 60 træer der lever op til kriterierne for at kunne gøres 

bevaringsværdige, foreslås 34 træer fastlagt som bevaringsværdige på 

Esplanaden 50, mens 26 (38)*  træer på Amaliegade 44 kan fældes. 

Antallet af træer og beplantning generelt vil blive drøftet i det videre 

arbejde med lokalplanen. 

De træer, der vil kunne fældes, er placeret i et område, hvor der 

planlægges for ny bebyggelse. 

Lokalplanforslaget stiller krav om plantning af nye træer og anden 

beplantning. 

Træer der gøres 
bevaringsværdige 
i lokalplanen. 

Træer, der kan fældes, selvom 
de lever op til kriterierne for at 
være bevaringsværdige. 

Nye træer 

60 26 (38)* 25 (32)* 

 
* Tal i parentes angiver, at det overvejes at fælde otte platantræer på 

promenaden og plante syv nye træer på promenaden, der fremmer større 

biodiversitet. Herudover ønsker bygherre at fælde fire træer i det indre gårdrum. 

Dette vil blive drøftet i det videre arbejde med lokalplanen.  
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Baggrund for notat om træer  

Kommunen har med Københavns kommunes Træpolitik vedtaget at bevare flest 

mulige træer. 

Til brug for udarbejdelsen af en lokalplan undersøges det, om der er træer i 
området, der bør fastlægges som bevaringsværdige og som derfor ikke må 

fældes.  

Det er vedtaget med træpolitikken, at det kan man gøre med træer, der har en  

alder på minimum 20 år og har en restlevetid på over 25 år. Træer, der med disse 
kriterier kan fastlægges som bevaringsværdige, kan være placeret, så det er 

hensigtsmæssigt for områdets udvikling, at de kan fældes. Hvis det er tilfældet, 

fastlægges de ikke som bevaringsværdige, og det begrundes hvorfor. 

Ud over træer kan der i en lokalplan fastlægges anden karaktergivende 
beplantning som hække, buskplantninger m.v., som bevaringsværdige. 


