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            Den 14. august 2020 

Forslag til Københavns Kommunes budgetsag 2023 og overslagsår  

  
Pulje til initiativer til fremme af grønne facader og biodiversitet i København  

 

Kommunale planer og strategier 

Med endelig vedtagelse af Københavns Kommuneplan 2019 (2019-0302914), verdensby 

med ansvar, blev det i sagen til Borgerrepræsentationen fremhævet, at der på tværs af 

høringssvarene er en række temaer, der er gennemgående og fylder mest ift. 

kommuneplanforslaget. Et af dem er behovet for grønne områder. 

 

I Københavns Kommunes Strategi for Bynatur i København 2015-2025 er en af 

målsætningerne: 

• IKKE-KOMMUNALE AREALER: At kommunen aktivt støtter op om grønne initiativer på ikke-

kommunale arealer ved at inspirere, motivere og indgå partnerskaber med private aktører og 

grundejere. De øvrige målsætninger fremgår af bilag 1, herunder;  
• BIODIVERSITET 

• KLIMATILPASNING 

• NATUROMRÅDER 

• PARKER 

• KIRKEGÅRDE  
• BYUDVIKLING  
• KOMMUNALE AREALER 

• TRÆER 

• RUMLIGHED  
• VAND 

 

Nuværende lokal indsats for begrønning 

Miljøpunkterne og lokaludvalget har i mange år støttet op om netop lokale, grønne initiativer, 

som har resulteret i flere grønne facader i Indre By og på Christianshavn, samt resten af 

København. Miljøpunkt Indre By & Christianshavn har med afsæt i idé og støtte fra Indre By 

Lokaludvalg udarbejdet et inspirationskatalog, Roser ti Byen, som senere er opdateret til 

Grønne facader. Lokaludvalget har i en 2-årig periode også givet støtte til køb af planter og til 

råd og vejledning til borgere i ejendomme i Indre By.  Inspirationskataloget bliver fortsat brugt 

til inspiration af borgere, forretninger og andet erhverv med facader, som de ønsker 

begrønnet. Link til kataloget: Grønne facader 

 

Miljøpunktet har også givet input til Københavns Kommune til informations- og 

ansøgningsvejledning om etablering af facadebeplantning, når man skal grave i offentligt fortov 

og lignende; https://a21.dk/wp-content/uploads/2022/07/facadebeplantning-i-fortov-

information-og-ansgningsvejledning-_1983-1.pdf . Heri findes også link til inspirationskataloget. 

 

Intensiveret, lokal indsats for flere grønne facader 

Med et øget behov for lokale indsatser for et bedre klima, mere grønt, natur og biodiversitet 

i byen, er der behov for en intensiveret støtte og vejledning om valg af egnede planter på en 

konkrete lokaliteter og, hvordan man som beboerforening skal sikre pasning og pleje for at 

få grønne facader i mange år frem. Dette kræver formidling og faglig viden og sparring, som 

Miljøpunktet har oparbejdet gennem mange år. 
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Miljøpunktet søger midler til en pulje, der kan understøtte og fremme etableringen af flere 

grønne facader i København. Puljen skal i første omgang afgrænses til områder med 

etagebebyggelse. Dette for at få igangsat beplantning på de større facader først. Senere kan 

det behovet for begrønning af facader i åben lav boligbebyggelse afklares, sammen med en 

intensiveret indsats for flere grønne tage. 

 

Puljen skal understøtte kommuneplanen vedrørende grøn by, Strategi for bynatur i 

København og indsatsen tænkes at bestå at fire dele; 

1. Miljøpunktet holder et online kursus på 2-3 timer for minimum 25 interesserede 

beboergrupper om opstart, vejledning og undervisning, i at vælge og plante grønne 

facader, 4-6 gange årligt, forud for en  

2. Beboernes foretager egen, intern afklaring af ønsker og muligheder for ejendommen 

i forhold til begrønning, pasning og plejeniveau 

3. En-til-en rådgivning på stedet med kyndig fagekspert i grønne facadeplanter og 

begrønning 

4. Beboerne køber og planter selv facadeplanter og eventuel etablering af 

støtteophæng til planten på facaden eller i jorden under planten. 

 

Andre borgere i åben og lav boligbebyggelse forventes at kunne deltage på workshoppen. 

 

Den lokale indsats foreslås koordineret med de lokale miljømedarbejdere i lokaludvalg og 

miljøpunkter i København.  

 

Ved at støtte etableringen af flere grønne facader skal der samtidig informeres med om 

indsatsen via QR-kode på mærkat ved facaden og planterne. Dette vil medvirke til at 

fremme synlig formidling i gadeplan.  

 

Økonomi 

Der anmodes om en pulje, eventuelt fra overførselsmidlerne på 500.000 kr. i 2023 og 

eventuelt i overslagsårene. Derudover forventer Miljøpunktet at koordinere med relevante 

fagpersoner i Københavns Kommune.  

 

Kontakt 

Har I spørgsmål er I velkommen til at kontakte os, via  Marianne.spang@a21.dk, mobil 

29110030. 

 

Af Miljøpunkt Indre By & Christianshavn, centerleder Marianne Spang Bech 
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Bilag 1.  

Bynatur i København Strategi 2015-2025 

Københavns Kommunes målsætninger: 

 

• BIODIVERSITET: At øge a tallet af tiltag, der pri ært har til for ål at styrke 
biodiversiteten, og at muligheden for at fremme biodiversiteten altid indgår i afvejningen, 

når kommunen udvikler og omdanner byen, så vi er med til at udbygge, forstærke og værne 

om bynaturen som helhed.  

 

• KLIMATILPASNING: At kli atilpas i ge  af Købe hav  ko er til at bidrage til at skabe 
mere bynatur, øge biodiversiteten og skabe flere rekreative oplevelser.  

 

• NATUROMRÅDER: At bye s aturo råder udvikles og plejes ed særlig fokus på at styrke 
biodiversiteten og borgernes oplevelse af naturen.  

 

• PARKER: At bye s parker udvikles og plejes ed he sy stage  til både kulturhistoriske, 
rekreative og biologiske hensyn.  

 

• KIRKEGÅRDE: At bye s kirkegårde udvikles og plejes ed særlig fokus på at gøre 
kirkegårdene til en aktiv del af københavnernes rekreative liv - med respekt for fred, ro og 

begravelse.  

 

• BYUDVIKLING: At der stilles krav til både kvalitet og o fang af bynatur i 

lokalplanlægningen, samt at der sikres mulighed for anlæg af kommunale grønne områder i 

byudviklingsområderne.  

 

• KOMMUNALE AREALER: At der stilles krav til både kvalitet og o fa g af by atur, år der 
omdannes kommunale arealer, gader og bygninger.  

 

• IKKE-KOMMUNALE AREALER: At kommunen aktivt støtter op om grønne initiativer på 

ikke-kommunale arealer ved at inspirere, motivere og indgå partnerskaber med private 

aktører og grundejere.  

 

• TRÆER: At det sa lede a tal af træer i Købe hav  øges og at der sikres gode vækstvilkår 

for både eksisterende og nye træer i byen. Derudover skal der være en variation i artsvalget.  

 

• RUMLIGHED: At by ature  a lægges, udvikles og plejes ed særlig fokus på at skabe 
menneskelig skala og urbant udtryk i byen. 

  

• VAND: At sikre adga g til va doplevelser, og uligheder for ophold ær va d, sa t at 
sikre rent vand i søer, vandløb og havet med et varieret dyre- og planteliv. 
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