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Træer i lokalplanområdet
Inden for lokalplanens afgrænsning har bygherre registreret 12 træer, der
har en alder på minimum 20 år. Beplantningen i området er derudover
minimal, bestående af sporadiske græsarter mellem asfaltbelægning, samt
lav krat- og buskbeplantning.
Træer der gøres
bevaringsværdige i
lokalplanen
0

Træer der kan fældes,
selvom de lever op til
kriterierne for at være
bevaringsværdige
12

Nye træer

Betydeligt flere end
nuværende. Endeligt
antal fastlægges ifm.
lokalplanforslaget

Registrering er udført d. 29. august 2019
Redegørelse
De registrerede træer er placeret langs Sundkrogsgade, hvor 9 er af
træsorten skovfyr, og de resterende 3 er østrigsk fyr.
De registrerede træer er placeret i et fremtidigt vejtracé for en udvidelse
af Sundkrogsgade og er dermed uhensigtsmæssigt placeret. I udvidelsen af
Sundkrogsgades vejprofil er der planlagt ny beplantning af træer langs
gadens forløb, for at opnå en grøn bygade.
De nordlige træer inden for lokalplanområdet, med registreringsnummer
1, 2 og 14, er placeret, hvor den kommende nordlige kanal skal udgraves.
I forbindelse med lokalplanforslaget stilles der krav om plantning af træer.
Derudover er der planlagt anden karaktergivende beplantning, i form af
lav buskbeplantning og grønt bunddække, hvilket ikke foreslås at blive
fastlagt som bevaringsværdigt.
Baggrund for notat om træer
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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 kunne 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 mv., som
bevaringsværdig.

Kortbilaget viser med mørk grøn markering hvor de 12 træer
er placeret langs Sundkrogsgade.
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