
Spørgsmål og svar om 
partnerskabstræer

Hvorfor og hvad er et partnerskabstræ?
Partnerskabstræerne bidrager til at byen bliver grønnere 
til glæde for københavnerne. Kommunen donerer træer til 
ansøgere/træpartnere, som planter og plejer på et privat 
område med adgang eller indsyn for offentligheden.

Som træpartner underskriver du en samarbejdsaftale med 
kommunen, som gælder i tre år. Som træpartner er du for-
pligtet til:

• At passe og vande træet
• At sikre at træet har tilstrækkelig med jord og at jorden er 

egnet til træplantning
• At plante træet max 10 m fra et offentligt areal så træets 

krone er synligt for byens borgere
• At træets placering må indberettes på københavnerkortet
• At indberette hvis træet dør, flyttes eller hvis arealet skifter 

ejer.

Læs mere om dine forpligtelser i samarbejdsaftalen.

Hvem kan søge om et partnerskabstræ?
Alle borgere, boligforeninger, boligorganisationer og 
erhvervsvirksomheder, der råder over et privat areal i 
 Københavns Kommune, hvor de vil plante træer, kan søge.

Hvordan kan jeg søge om at få et partnerskabstræ?
Du ansøger online ved at udfylde formularen på
www.kk.dk/partnerskabstrae. 

Når din ansøgning er godkendt, får du en samarbejds aftale  
til underskrift, og derefter aftales leveringsted og dato.

Hvordan laver jeg et kortbilag?
Du skal vedhæfte et kort til din ansøgning, hvor vi tydeligt kan 
se, præcis hvor du vil placere partnerskabstræet. Der ingen 
særlige krav til formatet, så du kan både printe et kort og teg-
ne træets placering, scanne og vedhæfte, tage screenshots 
som du vedhæfter eller bruge kbhkort.kk.dk. 

Hvordan får jeg leveret træet?
Når samarbejdsaftalen er underskrevet, aftaler vi levering. 
For at sikre træet et langt, grønt liv, skal du sørge for at plante 
træet senest 24 timer efter modtagelse. Derfor skal du være 
klar til plantning, når leveringen er aftalt. Træet bliver leveret 
så tæt på plantningsstedet som muligt.

Hvilke træarter kan jeg vælge?
Du vælger selv træart. Træet skal være egnet til forholdene, 
hvor du vil plante, og vi vejleder dig gerne. Hent inspiration 
i vejledningen Sådan vælger du et træ på hjemme siden. Når 
aftalen er på plads, bestiller kommunen træet hos en plante-
skole.

Hvor stort er træet?
De leverede træer har typisk en stammeomkreds på 10-12 cm 
og er omkring 2-3 meter høje. Hvis du planter en lille skov, 
kan træerne godt være mindre. Hvis du ønsker gadetræer, er 
træerne som udgangspunkt større.

Hvem planter og passer træet?
Det er dit ansvar som ansøger at plante og pleje træet. Du skal 
sørge for at plante træet senest 24 timer efter mod tagelse. 
Det er også dit ansvar at vande træet regel mæssigt i vækst-
sæsonen. Læs mere om, hvordan du plejer træet i plante- og 
plejevejledningen på hjemmesiden.

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 kan spørge hofor direkte om ledningsoplysninger på  
mail LERanm@hofor.dk.

Hvordan planter og passer jeg et træ?
Det kan du læse om i plante- og plejevejledningen.

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 os, 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.

For at plante et gadetræ skal du søge tilladelse til vejændring. 
Vi vejleder dig gerne om dette.

Jeg har flere spørgsmål. Hvem kan jeg kontakte?
Ved yderligere spørgsmål skriv til:  
partnerskabstrae@tmf.kk.dk.

Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Islands Brygge 37
2300 København S

http://kbhkort.kk.dk
https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/saadan_vaelger_du_et_trae_0.pdf
https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/plante-_og_plejevejledning_0.pdf
https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/plante-_og_plejevejledning_0.pdf
https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/plante-_og_plejevejledning_0.pdf
https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/plante-_og_plejevejledning_0.pdf
https://www.kk.dk/artikel/saadan-aendrer-du-paa-din-vej

