
 

 

 
   

 
Afrapportering vedr. tildelinger af biodiversitetspulje-
midler 2022 
Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget modtager hermed 
den årlige afrapportering for Københavns Kommunes pulje til 
borgerdrevne biodiversitetsprojekter. Puljen er afsat i årene 2021-23 og 
afrapporteringen for 2022 indeholder resultaterne for årets to 
gennemførte ansøgningsrunder samt endelig opgørelse af projekterne 
fra 2021. 

Baggrund 
Puljen blev oprettet i forlængelse af arbejdet med udformningen af 
Københavns Kommunes biodiversitetsstrategi. Puljen blev afsat i 
forbindelse med Budget 2021 og giver mulighed for, at borgere, 
foreninger og lokaludvalg kan planlægge og gennemføre 
biodiversitetsprojekter på privat eller offentligt areal og søge 
finansiering af projektet fra puljen. 

Puljen skal fremme: ”bynatur, naturoplevelser og naturglæde (…) med 
bred inddragelse af københavnerne, private grundejere og Danmarks 
Naturfredningsforening”. Der blev i forbindelse med Budget 2021 afsat 
puljemidler og med Budget 2022 blev der afsat yderligere midler, så 
puljen råder over: 

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

Ansøgninger og støttede projekter i 2022 
Puljen har i 2022 oplevet stor interesse og Teknik- og Miljøforvaltningen 
har således i de to ansøgningsrunder (frist 1. marts og 1. september 
2022) modtaget i alt 220 ansøgninger og samlet er der ansøgt om 12,7 
mio. kr. Dermed er der modtaget dobbelt så mange ansøgninger som i 
2021 og samlet er der søgt for 20% mere end i 2021.  

Bedømmelsesudvalget har valgt at støtte 63 projekter, som er en 
fordobling i forhold til 2021. Af de 63 projekter har 57 modtaget tilsagn 
om fuld støtte, mens seks projekter har opnået tilsagn om delvis støtte. 
De støttede projekter (jf. bilag 1) fordeler sig bredt geografisk i alle 
bydele.  

Omfangsmæssigt er der stor variation i projekterne. Projekterne 
spænder fra vidtfavnende initiativer med etablering af både vandhuller, 
beplantning, formuldning, kvashegn, fuglehuse og 
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formidlingsaktiviteter til små initiativer med lidt beplantning, et 
insekthotel eller lignende.   

• 44 projekter handler om at skabe mere grønt og mere 
biodiversitet i specifikke områder 

• 15 projekter handler om vidensopbygning og formidling med 
afsæt i biodiversitet 

• Ni projekter indeholder facadebeplantning, med tilsammen 58 
enkelte ”facadepakker” (se beskrivelse i 
kommunikationsafsnittet) 

• Seks projekter handler om at plante vejtræer på private fælles 
veje 

• Fire projekter omfatter etablering af vandhuller for at forbedre 
biodiversiteten 

• Tre projekter vil forbedre ynglevilkårene for mursejlere i byen 
• Et projekt omhandler etablering af et undervandskamera under 

Sjællandsbroen og livestreaming af aktiviteten i vandet  

Redegørelse og afrapportering 
32 projekter fik støtte i 2021. Fire ansøgere trak deres ansøgning tilbage 
og to projekter mødte ikke fristen for indsendelse af regnskab og 
dokumentation d. 20. december 2021. De 26 gennemførte projekter fra 
2021 har indsendt regnskaber og dokumentation inden for tidsfristen. 
Der er desuden 12 projekter fra første tildelingsrunde i 2022, som 
allerede har indsendt regnskab og dokumentation for deres 
gennemførte projekter.  

De indsendte afrapporteringer for 2021-projekterne og de 12 projekter 
fra 2022 er i varierende format, som blandt andet indeholder skriftlige 
beretninger, foto fra gennemførelsen eller resultatet af et projekt, eller 
skriftligt materiale udarbejdet forud for et formidlingsprojekt. Der er 
også modtaget en videodokumentation. 

Besigtigelse og stikprøvekontrol 
Teknik- og Miljøforvaltningen har besøgt mere end 90% af de projekter 
som blev etableret i 2021 samt enkelte projekter fra første runde 2022. 
Herudover har forvaltningen sammen med Danmarks 
Naturfredningsforening og bedømmelsesudvalget besøgt udvalgte 
2021 projekter af to omgange. Her har man udvekslet erfaringer med 
projekternes ansøgere. Alle ansøgerne var meget positive og 
engagerede. Desuden har forvaltningen modtaget mange positive 
tilkendegivelser fra ansøgerne om, at tildelingen af puljemidler har 
givet større fællesskab og lyst til at skabe mere biodiversitet i 
nærområdet. Projekterne er generelt vellykkede og bidrager til 
biodiversiteten lokalt.  

Kommunikation og formidling af puljen 
Forud for anden ansøgningsrunde fik Biodiversitet i Københavns 
Kommune en ny hjemmeside - biodiversitet.kk.dk. På den nye 
hjemmeside orienteres der om puljen og om Københavns Kommunes 
biodiversitetsstrategi. På hjemmesiden findes også et idekatalog med 
konkrete ideer til haven, gården og på altanen og viden om 
hjemmehørende arter og giftfri naturpleje.  
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Facadepakke 
Det er nu muligt for etageejendomme at ansøge om en færdig pakke 
med facadebeplantning til enten sol- eller skyggefacader. Københavns 
Kommune sørger for levering af klatreplante, bunddække og 
vejledninger, mens ansøgeren sørger for plantehul, beplantning og 
efterfølgende vanding og pleje.  

Puljen er ved begge ansøgningsrunder annonceret på Københavns 
Kommunes SoMe-kanaler, og der blev uddelt Gocards på cafeer ved 
første ansøgningsrunde.  Flere lokaludvalg, miljøpunkter og Danmarks 
Naturfredningsforening København deler desuden information om 
biodiversitetspuljen på deres facebookside, hjemmesider og via 
nyhedsbreve. 

Vejledning  
I Budget 2022 blev der afsat 900.000 kr. i 2022 og 600.000 kr. i 2023 til 
etablering af én indgang, hvor alle kan få vejledning og overblik over 
muligheder og krav, hvis de ønsker at bidrage til at fremme 
biodiversiteten i København. I tillæg hertil stiller Danmarks 
Naturfredningsforening København sig til rådighed for potentielle 
ansøgere til puljen med vejledning om plantevalg. 

Forud for ansøgningsrunderne har der været flere end hundrede 
henvendelser fra potentielle ansøgere. Der er vejledt via mail, telefon og 
Teams-møder. Der er vejledt i formelle krav og forudsætninger for at 
søge puljen samt generelt i biodiversitet og forbedring af biodiversitet i 
potentielle projekter.  

Kvaliteten af ansøgningerne har været af varierende karakter - fra få 
linjers beskrivelse af et projekt til den omfattende ansøgning med en 
detaljeret projekt- og budgetbeskrivelse. De ansøgere, som har været i 
dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen og Danmarks 
Naturfredningsforening København, har generelt indsendt 
ansøgninger af højere kvalitet end de ansøgere, som ikke har.  

Herudover har Teknik- og Miljøforvaltningen haft kontakt med større 
grundejere og administratorer af almene boligforeninger med henblik 
på dialog og vejledning i hvordan de kan arbejde med at øge 
biodiversiteten på deres arealer. 

Evaluering og videre proces 
Der har været stor interesse og der er ansøgt om flere 
biodiversitetsprojekter i 2022 end i 2021. Facadepakkerne har været en 
succes og har øget antallet af ansøgninger og tildelinger. De tilførte 
ressourcer i forhold til vejledning har forbedret de indsendte 
ansøgninger i forhold til 2021. Det gælder specielt for de ansøgninger, 
som er indsendt i god tid, hvor det var muligt at kontakte ansøger og 
indgå i dialog om deres projekt. 

Som et nyt tiltag planlægges der to informationsmøder for 
interesserede borgere i 2023 om biodiversitet samt forudsætninger og 
krav til at søge puljen. På møderne kan man også høre om eksisterende 
projekter til inspiration. Møderne afholdes i Teknik og 
Miljøforvaltningen forud for første ansøgningsrunde.  
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Biodiversitetsstrategien har været i høring indtil 18. september 2022.  
Når Biodiversitetsstrategien bliver vedtaget, vurderes det om 
administrationsgrundlaget for Biodiversitetspuljen skal justeres.  

Rikke Skovbølling Brandt  
Vicedirektør 



Bilag 1 Støttede projekter i 2022 
 

Runde Projekt 
Nummer 

Projekt titel Tildelt beløb 
Ex. moms 

Ansøgt beløb 
Ex. moms 

Bydel 

1 
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e 
2

0
2

2
 

4 Mursejler kasser 16.000 16.000 Vesterbro-Kongens Enghave 

2 14 Biodiversitet i gadehaver på Østerbro - nye haver 12.000 12.000 Østerbro 

3 27 INSEKT- og BLOMSTERHAVE m oplevelsessti 5.076 5.076 Valby 

4 29 Vejtræer på Persiensvej 8.000 8.000 Amager Øst 

5 32 Den hemmelige gårdhave 20.960 48.240 Vesterbro 

6 34 Biodiversitet i Bispeparken 44.000 44.000 Bispebjerg 

7 35 Gadehave på Malmøgade 12 7.974 7.974 Indre By 

8 36 Større biodiversitet på Skibbroen 1.590 1.590 Vesterbro-Kongens Enghave 

9 39 Lokal håndtering af regnvand i gårdmiljø 29.670 29.670 Vesterbro-Kongens Enghave 

10 42 Blomstereng og beplantning 13.392 13.392 Amager Vest 

11 44 Bio-venlig Kong Gurli 8.000 8.000 Østerbro 

12 45 Grøn gavl til gavn 53.849 53.849 Nørrebro 

13 47 Fra grå beton til grøn jord 24.000 24.000 Bispebjerg 

14 48 Fra asfaltørken til frodigt pusterum i A/B Mønten2000 9.600 9.600 Bispebjerg 

15 54 Grøn skolevej - vejtræer i Villabyen Landlyst 80.000 80.000 Amager Øst 

16 55 VNV forskønnelse og biodiversitet. 20.820 20.820 Vanløse 

17 61 Biodiversitet i G/F Aldershvile 8.000 8.000 Amager Øst 

18 66 Mangeartede nabofællesskaber i Nordvest 63.200 63.200 Bispebjerg 

19 
71 

Formidling af Rådmandsgade Skoles nye natursti og 
etablering af et grønt læringsrum, naturskolen 110.000 110.000 Nørrebro 

20 73 SOS mursejlerne i København 2022 40.000 100.000 Indre By 

21 75 Opsætning af mursejlerkasser 11.760 11.760 Bispebjerg 



22 76 Bynatur hver kvadratmeter tæller 10.823 10.823 Vanløse 

23 78 Flere og bedre leve- og ynglevilkår for insekter og fugle 25.200 25.200 Bispebjerg 

24 85 Vingernes Verden 100.000 100.000 Indre By 

25 86 Wild Westend 136.000 136.000 Vesterbro-Kongens Enghave 

26 90 Vilde blomstereng i Emdrup Park 8.000 8.000 Bispebjerg 

27 91 Nordvests fælles spisekammer - for bier, biller og byfolk 45.290 45.290 Bispebjerg 

28 
92 

Fremme af biodiversitet eller mere populært: : 
Brumbassen tilbage til Bispebjerg 39.000 39.000 Bispebjerg 

29 94 Kollegieoasen 31.774 31.774 Nørrebro 

30 96 Begrønning af Studentergårdens Have 80.000 399.699 Nørrebro 

31 103 Etablering af vandhul med naturskov 159.040 159.040 Brønshøj-Husum 

32 105 Byhaven Matosa 5.200 5.200 Bispebjerg 

33 106 Yrsas vilde have 11.338 11.338 Vesterbro-Kongens Enghave 

34 112 Fornyelse af gamle allétræer 88.000 88.000 Amager Vest 

35 113 Med under Overfladen 34.240 34.240 Vesterbro-Kongens Enghave 

36 
116 

Vi ønsker en grøn gård, fuld af biodiversitet, midt i 
København 33.863 33.863 Vesterbro-Kongens Enghave 

37 117 Blomstereng på kirkepladsen 27.200 27.200 Amager Øst 

38 119 Fuglehaven 12.171 12.171 Vanløse 

39 120 Grønt liv og mangfoldighed i gården 24.999 24.999 Nørrebro 

40 121 Biodiversitets fremme på Prags Boulevard 11.318 11.318 Amager Øst 

41 123 Forøgelse af biodiversiteten og grøn natur 12.756 12.756 Nørrebro 

42 124 Ågården gør Nørrebro grøn 20.000 139.212 Nørrebro 

43 127 Grønt-Socialt Saxogade 83.620 83.620 Vesterbro-Kongens Enghave 

44 
135 

Fra sort fremtid til grøn forandring: En grøn gård på 
Indre Nørrebro 119.365 119.365 Nørrebro 



45 136 Det vilde Valby 40.800 40.800 Valby 

46 143 Biodiversitetsbælter i Elleparken  40.000 40.000 Valby 

47 145 Grønt hegn og skovbed 29.332 29.332 Amager Øst 

48 148 Biodiversitet E/F Vestervænget 26.400 26.400 Vesterbro-Kongens Enghave 

49 154 Blomsterenge og staudebede 95.197 95.197 Østerbro 

50 
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1 Vejtræer til G/F Solvang 111.790 111.790 Amager Øst 

51 8 Fra grusplads til Lommepark 35.535 129.660 Amager Vest 

52 18 Bæredygtig dannelse i Den Grønne Firkant 48.000 48.000 Nørrebro 

53 20 Projekt grøn terrasse 1.500 1.500 Brønshøj - Husum 

54 25 Skyggepakke til en mørk plet i gården på Tøndergade 1.560 1.560 Vesterbro - Kgs Enghave 

55 27 Vejtræer på Arabiensvej, Armeniensvej og Syriensvej 8.880 8.880 Amager Øst 

56 31 Plantekasser, 'solpakken'  1.000 1.000 Vesterbro - Kgs Enghave 

57 32 Plantekasser, 'solpakken'  1.500 1.500 Vesterbro - Kgs Enghave 

58 35 Blomster på kunsten 1.000 1.000 Vesterbro - Kgs Enghave 

59 39 Mere Biodiversitet i Gården 95.932 95.932 Nørrebro 

60 40 Flere Blomster 1.620 1.620 Østerbro 

61 49 Grønt og insektvenligt Jyllandshuse 4.000 4.000 Vanløse 

62 56 Biodiversitet i Brohusgården 15.600 40.000 Nørrebro 

63 61 Grønnere skolegård på Amager Lilleskole 4.272 4.272 Amager Øst 

 

 

 

 

 



Placeringen af 2022 projekterne i bydelene. Projekternes numre kan genfindes i skemaet herover. Kortet kan også ses på 
biodiversitetspuljens hjemmeside:  https://biodiversitet.kk.dk/ 
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Administrationsgrundlag for tildeling af midler fra 
pulje til borgerdrevne biodiversitetsprojekter 2021-23 
 

Dokumentet er opdateret den 12. oktober 2022 med de øgede midler til 
biodiversitetspuljen, der blev afsat i forbindelse med Budget 2022. 

 

1. Baggrund 

Puljen til borgerdrevne biodiversitetsprojekter er afsat på Københavns 
Kommunes budget i 2021-23 og kan efter konkret ansøgning fra bor-
gere, foreninger og lokaludvalg yde økonomisk tilskud, der helt eller 
delvist finansierer borgerdrevne initiativer, som fremmer bynatur, na-
turoplevelser og naturglæde i Københavns Kommune. 

Puljen administreres af Teknik- og Miljøforvaltningen.  

Puljen råder over 1,5 mio. kr. i 2021, 2,2 mio. kr. i 2022 og 2,1 mio. kr. i 
2023 (2021 p/l), som kan anvendes til at støtte biodiversitetsprojekter i 
Københavns Kommune i overensstemmelse med nærværende admini-
strationsgrundlag. Tilskud fra puljen ydes med hjemmel i kommunal-
fuldmagten. 

2. Forvaltningsmæssige krav 

Som tilskudsgiver sikrer Teknik- og Miljøforvaltningen, at tilskudsmod-
tager, herunder potentielle tilskudsmodtagere, behandles lige, hvilket 
omfatter: 

1. At mulighederne for at søge puljen formidles på Københavns 
Kommunes hjemmeside 

2. At kravene til ansøgningen er gennemskuelige og saglige. 
3. At administration af puljen er dækket af et administrations-

grundlag (dette dokument).  
4. At habilitetsreglerne overholdes i forbindelse med administra-

tion af puljen. 

Ad 1. At mulighederne for at søge puljen formidles på Københavns 
Kommunes hjemmeside 

For at sikre, at potentielle ansøgere har mulighed for at blive bekendt 
med tilskudsmuligheden, offentliggør Teknik- og Miljøforvaltningen, at 
det er muligt at søge om tilskud i overensstemmelse med de politisk 
vedtagne ansøgningskriterier (Tiltrådt på Teknik- og Miljøudvalgets 
møde mandag den 15. marts 2021). 
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Offentliggørelsen sker på kommunens hjemmeside. 

Det offentliggjorte materiale indeholder alle relevante oplysninger om 
puljen, puljens formål samt om, hvor der kan indhentes oplysninger om 
de krav og formalia, som ansøger skal kunne honorere for at komme i 
betragtning til midler fra puljen. 

Endvidere er der på siden et oplysningspligtsdokument, som informe-
rer ansøger om, hvordan kommunen behandler ansøgers oplysninger i 
overensstemmelse med GDPR-reglerne. 

Ad 2. Kravene til ansøgningen er gennemskuelige og saglige 

Ansøgningsmaterialet består af et elektronisk ansøgningsskema som til-
gås på en underside til kk.dk 

På undersiden beskrives bl.a.: 

 Hvilke typer projekter, der kan søges tilskud til. 
 Hvilke ansøgningskriterier, der ligger til grund for vurderingen 

af ansøgningen. 
 Hvilke formalia ansøger skal leve op til, herunder ophavsret til 

indsendt materiale, GDPR-regler m.v. 
 Ansøgningsprocessen og fristen for sagsbehandling af ansøg-

ningerne. 
 Hvor ansøgere kan indhente rådgivning med henblik på at kvali-

ficere indholdet af de potentielle projekter, der kan søges tilskud 
til. 

I tillæg hertil kan ansøgere søge om vejledning i formalia, indhentning 
af tilladelser m.v. fra Teknik- og Miljøforvaltningen. 

Til sammen udgør informationerne på undersiden til kk.dk og det elek-
troniske ansøgningsskema rammerne for behandling af ansøgninger og 
for tildeling og udbetaling af puljemidler. 

Ad 3. Administration af puljen er dækket af et administrationsgrundlag 
(dette dokument) 

Administrationen af puljen følger Forretningscirkulære for ydelse af til-
skud i Københavns Kommune 

Teknik- og Miljøforvaltningens administration af puljen og sagsbehand-
ling af ansøgninger beskrives nedenfor i afsnit 3. om ’Proces for be-
handling af ansøgninger’ 

Ad 4. Habilitetsreglerne overholdes i forbindelse med administration af 
puljen 

Som tilskudsgiver sikrer Teknik- og Miljøforvaltningen at puljen admini-
streres i overensstemmelse med habilitetsreglerne. Der nedsættes et 
bedømmelsesudvalg i Teknik- og Miljøforvaltningen, som skal be-
dømme de indkomne ansøgninger. 

Medlemmer af bedømmelsesudvalget instrueres i, at de har pligt til at 
oplyse, hvis de har privat eller økonomiske interesse i den ansøgende 
part – herunder om der kan være tvivl om, hvorvidt der foreligger en 
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interessekonflikt. Hvis det vurderes at et medlem af bedømmelsesud-
valget har privat eller økonomisk interesse i en ansøger, kan medlem-
met ikke vurdere den indkomne ansøgning. 

Eksempler på, hvornår der kan foreligge inhabilitet for medlemmer af 
bedømmelsesudvalget, er tilfælde hvor:   

 et familiemedlem eller nært beslægtede søger puljemidlerne,  
 der foreligger en særlig interesse i at puljemidlerne anvendes i 

et særligt område, eller en interesse i at de gives til et bestemt 
projekt, 

 der foreligger en konflikt med en ansøger af en vis karakter 

3. Proces for behandling af ansøgninger  

Indkomne ansøgninger behandles efter en nærmere fastlagt proces. 

3.1 Screening af ansøgninger 

Forvaltningen foretager screening af ansøgningerne, når de 
modtages. Forvaltningen afviser ansøgninger allerede i scree-
ningsfasen, hvis der søges om midler til: 

 Aktiviteter og arrangementer af privat karakter, der alene eller i 
væsentlig grad henvender sig til den ansøgende eller den ansø-
gende organisations/forenings medlemmer. 

 Anlægsudgifter, driftsudgifter, aktiviteter eller materialer, som di-
rekte kan henføres til en forenings, offentlig institutions eller for-
valtnings eksisterende primære drift og/eller normale anlægsom-
råde. 

 Aktiviteter med et kommercielt formål. 
 

3.2 Ansøgningsfrister  

Puljen er en åben pulje. Ansøgninger behandles 2 gange årligt 
hhv. den 18. april og den 1. september 

3.3. Vurdering af ansøgninger 

Puljen skal anvendes til borgerdrevne indsatser, der fremmer by-
natur, naturoplevelser og naturglæde med bred inddragelse af 
københavnerne, private grundejere og Danmarks Naturfred-
ningsforening. Der vil være fokus på lokale projekter som eksem-
pelvis områder, der omdannes fra græsplæne til blomstereng, 
fortove og asfaltarealer, der begrønnes med fokus på biodiversi-
tet, formuldning og nedbrydning af dødt ved, opsætning af fug-
lekasser på private arealer eller formidlingsaktiviteter, der eksem-
pelvis kan tage udgangspunkt i, hvordan man i konkrete områder i 
Københavns Kommune kan arbejde med at øge kvaliteten af natu-
ren.  

Forvaltningen udarbejder et idekatalog til inspiration for potenti-
elle ansøgere. 

Tildelingen af midler skal tage hensyn til en målsætning om 
spredning af aktiviteter i de enkelte bydele. Puljemidlerne tildeles 
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efter en konkret vurdering af den enkelte ansøgning og ud fra den 
samlede mængde af ansøgninger til en specifik bydel, inden for 
samme år.  

Der lægges i vurderingen vægt på at: 

 der foreligger en plan for fremtidig drift og vedligeholdelse ved 
initiativer, der har karakter af anlægsprojekter,   

 initiativet henvender sig til og er tilrettelagt for københavnerne, 
 initiativet fremmer udviklingen af en grøn bydel med øget biodi-

versitet, 
 initiativet understøtter et eller flere af målene i biodiversitetsstra-

tegien, når denne foreligger,  
 der ved større projekter indgår lokale samarbejdspartnere, og at 

aktiviteten kommer mange til gavn.  

Desuden er det en forudsætning for tildeling af puljemidler, at: 

 projektet ikke må være påbegyndt, før ansøgningen er færdigbe-
handlet, 

 projektet skal starte samme år, som der tildeles midler, 
 ved anlægslignende projekter skal grundejer have givet tilladelse,  
 hvis der søges midler til et projekt i et af kommunens grønne om-

råder, skal projektet være i overensstemmelse med den gæl-
dende udviklingsplan for området. 

Såfremt et enkeltstående initiativ har karakter af anlæg, vurderer 
forvaltningen konkret, om der skal stilles krav om bevaring af det 
anlagte. Dette skal i givet fald være indenfor lovgivningens ram-
mer og kan være i form af udpegning i lokalplaner, krav om for-
maliseret og forpligtende organisering af drift mv. 

3.4 Bedømmelsesudvalget 

Der nedsættes et bedømmelsesudvalg i Teknik- og Miljøforvalt-
ningen bestående enhedscheferne for enhederne Driftsplan og 
Kvalitet samt enhedschefen for enheden Vand & VVM. 

Danmarks Naturfredningsforening, København har udtaleret i re-
lation til de indkomne ansøgninger. Efter hver ansøgningsfrist får 
Danmarks Naturfredningsforening, København de indkomne an-
søgninger til gennemgang (i pseudonymiseret form for at sikre 
GDPR-compliance) med henblik på at afgive skriftlig udtalelse 
om indholdet og kvaliteten af de indkomne ansøgninger1. 

For at sikre ensartethed afgives den skriftlige udtalelse i et skema, 
som a) kort beskriver/identificerer hvilket projekt, der er tale om, 
b)i kort prosaform vurderer projektets kvalitet og realisérbarhed 
samt c) vurderer projektet samlet set på en skala fra 1-5. 

 
1 Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder en instruks til Dan-
marks Naturfredningsforening, København med henblik på 
GDPR-compliant behandling af materialet. 
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Bedømmelsesudvalget kan indhente supplerende udtalelser om 
konkrete ansøgninger hos ansøger, hos Danmarks Naturfred-
ningsforening, København og hos relevante enheder/medarbej-
dere i Københavns Kommune. 

Det er alene bedømmelsesudvalget, som træffer beslutning om 
tilsagn, delvist tilsagn eller afslag på ansøgninger. Bedømmelses-
udvalget sikrer, at tildeling af midler sker efter tildelingskriterierne 
og i overensstemmelse med dette administrationsgrundlag.  

3.5 Redegørelse- og dokumentation 

Ansøgere vil i forbindelse med realisering af projektet blive bedt 
om at levere en redegørelse samt kort- og/eller fotodokumenta-
tion for det gennemførte initiativ. Redegørelsen skal bilægges et 
regnskab med dokumentation for afholdte udgifter som led i 
gennemførelse af initiativet. Teknik- og Miljøforvaltningen udle-
verer en vejledning til ansøger med henblik på dokumentation af 
projektet og regnskabsaflæggelse i overensstemmelse med Kø-
benhavns Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. 

Forvaltningen kan til enhver tid frem til der foreligger en endelig 
og af forvaltningen godkendt afrapportering for projektet desu-
den stille krav om at modtage kopi af bilag i forbindelse med ind-
køb af materiel, planter og ydelser for tildelte puljemidler. 

Forvaltningen vil føre stikprøvekontrol og besigtige min. 10% af 
de initiativer, der har karakter af anlæg med henblik på at sikre, at 
den konkrete udførelse er i overensstemmelse med det i ansøg-
ningsmaterialet beskrevne. Hvis dette ikke er tilfældet, kan forvalt-
ningen stille krav om frafald af støtte og eventuel tilbagebetaling 
af midler. 

Søges der om støtte til formidlingsaktiviteter stiller forvaltningen 
krav om at modtage kopi af eventuelt udarbejdet formidlingsma-
teriale. Endvidere stilles der krav om, at forvaltningen kan deltage 
i eventuelle mundtlige formidlingsaktiviteter som tilhørere med 
op til to deltagere fra forvaltningen. Der må ikke kræves deltager-
betaling for arrangementet. 

Endelig stiller forvaltningen krav om, at den indsendte fotodoku-
mentation kan anvendes af forvaltningen med henblik på formid-
ling internt i Københavns kommune, offentligt og på Københav-
nerkortet: www.kbhkort.kk.dk. 

Forvaltningen udarbejder instruks til ansøger med henblik på at 
sikre ophavsretsforhold og GDPR-compliance i forbindelse med 
fotodokumentation. 

3.6 Tilsagn om støtte 

Tilsagn, delvise tilsagn og afslag på ansøgning om puljemidler 
meddeles skriftligt. Afslag og delvise tilsagn begrundes.  
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Afgørelsen om tildeling af puljemidler kan ikke påklages til en an-
den forvaltningsmyndighed, og kommunen har den endelige ad-
ministrative afgørelse. 

Der stilles vilkår til alle støttetilsagn om, at tilsagnet bortfalder, så-
fremt ansøger ikke har overholdt vilkårene for tildeling af pulje-
midler eller ikke kan fremvise påkrævet dokumentation i form af 
eksempelvis bilag for udgifter til projektet.  

Når et initiativ har fået tilsagn om tildeling af puljemidler bliver 
ansøger bedt om at udfylde en formular med henblik på udbeta-
ling af midler. Ansøger vil blive bedt om at afgive oplysninger, 
der gør ansøger entydigt identificérbar (cpr- eller cvr-nummer. 
Det tildelte beløb udbetales til ansøgers NEM-konto. 

Puljemidlerne udbetales som udgangspunkt efter, at et initiativ er 
gennemført og der er forelagt fyldestgørende dokumentation. I 
særlige tilfælde kan puljemidlerne udbetales i rater, hvis dette er 
afgørende for et ansøgt initiativs realisérbarhed. Imidlertid kan 
puljemidlerne kun udbetales i rater, hvis det sker i overensstem-
melse med en aftalt betalingsplan for det enkelte initiativ, hvor 
der løbende fremsendes dokumentation for de afholdte udgifter. 

4. Samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening 

Et af tildelingskriterierne vedrører fremme af ’udviklingen af en grøn by-
del med øget biodiversitet’.  

FN definerer biodiversitet som: ”Mangfoldigheden af levende organis-
mer i alle miljøer, både på land og i vand, samt de økologiske samspil, 
som organismerne indgår i. Biodiversitet omfatter såvel variationen in-
denfor og mellem arterne som mangfoldigheden af økosystemer” 

FNs definition af biodiversitet er bredt dækkende, men kan – især for 
lægfolk – være vanskelig at omsætte til et konkret initiativ på en konkret 
københavnsk lokalitet. 

For at sikre bred og lokalt forankret mulighed for at udforme initiativer, 
der kan komme i betragtning til at modtage tilskud fra puljen er der ind-
gået et samarbejde mellem Københavns Kommune og Danmarks Na-
turfredningsforening. Formålet med dette samarbejde er at sikre po-
tentielle ansøgere adgang til rådgivning om, hvordan et konkret initiativ 
kan udformes, så det fremmer øget biodiversitet i den lokale sammen-
hæng. 

Snitfladerne i samarbejdet mellem TMF og DN er beskrevet særskilt i et 
samarbejdsnotat (eDocnr.: 2021-0033339-31).  

5. Effektopfølgning 

Forvaltningen vil afklare mulighederne for effektopfølgning på et ud-
valg af de gennemførte initiativer, via Citizen Science projekter eller an-
dre former for effektmåling 

6. Evaluering 
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Ultimo 2021, -22, og -23 gennemfører forvaltningen en evaluering af 
puljearbejdet, herunder antal, type og økonomisk volumen af de støt-
tede initiativer. 

Der redegøres også for resultatet af stikprøvekontroller, dokumentation 
og eventuelle bortfald af støtte. 

Evalueringen forholder sig endvidere til arbejdet med biodiversitets-
strategien med henblik på at justere nærværende administrations-
grundlag så arbejdet med biodiversitetsstrategien understøttes. 

Evalueringerne forelægges Teknik- og Miljøudvalget. 

 

 

 

 


