Spørgsmål og
svar om partnerskabstræer

Hvem kan få træer?
Alle borgere, boligforeninger, boligorganisationer og erhvervsvirksomheder, der råder
over et privat areal i Københavns Kommune,
hvor de vil plante træer.
Hvilke træarter kan jeg vælge?
Grundejeren vælger selv træarten, og kommunen bestiller gennem planteskolen Kortegaard, som pt. har en aftale om at levere
træer til kommunen.
Kan man få hjælp til træartsvalg?
Der findes masser af oplysninger på internettet, og kommunen har lavet en linksamling med udvalgte temaer fx hjemmehørende arter, gamle danske æblesorter mv. Se
folderen ’Sådan vælger du et træ’.
Hvor stort er træet?
De leverede træer har typisk en stammeomkreds på 10-12 cm og er omkring 2-3 meter
højde. Hvis du planter en lille skov, kan
træerne godt være mindre. Hvis du ønsker
gadetræer, er træerne som udgangspunkt
større for at sikre mod hærværk.
Hvem planter og passer træet?
Grundejeren modtager træet fra kommunen
og forpligter sig til at plante og passe træet.
Grundejeren kan vælge at få hjælp af frivillige til at plante og passe træerne. Gartnere og
professionelle kan som udgangspunkt kun
hyres til at foretage beskæring af træet.
Hvordan ved jeg om mit areal
er egnet til et træ?
Du bør undersøge om jorden på dit areal
dræner. Se, hvordan du gør i plante- og
plejevejledningen.
Du skal også undersøge, om der er kabler,
rør, olietank eller andre tekniske installationer, der kan blive påvirket af træets voksende rodnet. Du undersøger dette gennem
ledningsejerregistret på www.LER.dk.
Du logger ind med Nem ID på denne side
ler.dk/graveaktoerer/0/48

Du kan indhente ledningsoplysninger på et
areal på mindst 1 m2, og det koster 0,015 kr.
pr. m2. Forespørgslen for de første 10 m2
inden for et kalenderår er gratis.
Hvorfor hedder det et
partnerskabstræ?
Grundejeren underskriver en samarbejdsaftale med kommunen, som gælder i tre år.
Hermed forpligter ejeren sig blandt andet til
at passe træet, at sikre at jorden er egnet til
træplantning, og at der er tilstrækkelig med
jord til træet, at der er godt indsyn til trækronen for byens borgere tæt på offentligt
areal, at træets placering må indberettes på
’Københavnerkortet’, at indberette hvis træet
dør, flyttes, eller arealet skifter ejer.
Læs mere om dine forpligtelser i samarbejdsaftalen.
Hvordan planter og passer
jeg et træ?
Det kan du læse om i plante- og plejevejledningen.
Hvordan bestiller jeg et
partnerskabstræ?
Du ansøger online ved at udfylde formularen
på www.kk.dk/partnerskabstrae.
Når dit ønske er behandlet, får du en samarbejdsaftale til underskrift og aftaler
herefter leveringssted og dato.
Hvordan laver jeg et kortbilag?
Klik ind på ’Københavnerkortet’ på
kbhkort.kk.dk og søg dit areal frem. Zoom
ind og benyt skitsetegning til at indtegne
placering af partnerskabstræerne med en cirkel. Når du er færdig, så udskriv kortet til pdf.
I det udskrivningsvindue, der åbner sig, kan
du flytte kortudsnittet ved at trække i punktet i midten og ændre retning ved at trække
i punktet til højre. Størrelsen af udskrivningsområdet ændres ved at justere tallet
under målforhold. Når kortet er dannet, kan
du sende det som en pdf-fil i en mail ved at
vælge side med mail under filer og send.

Hvordan får jeg leveret træet?
Når du har bestilt træet hos kommunen,
aftales leveringstidspunktet og sted på en
af kommunens materialepladser. Når træet
er leveret, skal du hurtigst muligt sørge for
at få træet hjem og plante det. Hvis du ikke
selv har mulighed for at fragte træet hjem,
kan projektlederen oplyse, hvor du kan leje
en ladcykel i to timer, så du kan fragte dit
træ hjem. Kommunen afregner udgiften med
cykeludlejeren.
Kan jeg plante et partnerskabstræ
i min have?
Ja, hvis træet plantes, så der er godt indsyn
til trækronen fra offentligt areal fx et fortov,
og der ikke er mere end ti meter fra træet til
det offentlige areal.
Der skal være 25 m2 jord pr. træ (5 x 5 meter).
Hvis du ønsker flere træer, kan du aftale med
forvaltningen, hvad størrelseskravet samlet
set skal være.
Kan jeg få et gadetræ som
partnerskabstræ?
Ja, hvis du sørger for at etablere et plantebed på 10 m2 jord pr. træ. Gadetræer leveres
typisk som lidt større træer for at sikre mod
hærværk. De skal plantes med maskiner, og
det skal du selv sørge for.
Jeg har stadigvæk flere spørgsmål.
Hvem kan jeg kontakte?
Ved yderligere spørgsmål kontakt projektleder Pernille Vesterløkke, tlf. 51 23 99 68;
mail f98d@tmf.kk.dk eller skriv til:
Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Driftsudvikling, Partnerskaber
Islands Brygge 37
2300 København S
Att. Pernille Vesterløkke
Partnerskabstræer

