
12. Et grønt København (2008-132431)
Borgerrepræsentationen (BR) skal godkende initiativer på det grønne område, og at der herved er 
taget stilling til ”Medlemsforslag om et grønt København (forslummelses-stop)”, der ved 
forelæggelsen i BR den 24. april 2008 blev henvist til Teknik- og Miljøudvalget.

INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

at Kommunens grønne rekreative arealer i fremtiden mindst skal være på samme 1.
størrelse som pr. 1. januar 2008,

at Teknik- og Miljøforvaltningen pålægges at udarbejde en årlig opgørelse over 2.
offentlige tilgængelige grønne arealer i hver bydel og i Københavns Kommune 
som helhed, målt i m2 og i forhold til antal indbyggere,

at der i den årlige redegørelse skal indgå resultater af kvalitetsmålinger af de 3.
grønne rekreative områder på baggrund af målinger og brugerundersøgelse, der i 
forvejen udføres som løbende opfølgning på Teknik- og Miljøforvaltningens 
driftsstrategi,

at de årlige redegørelser skal indgå og offentliggøres i Københavns 4.
Miljøregnskab, som er tilgængelig på kommunens hjemmeside, samt 

at ”Medlemsforslaget om et grønt København (forslummelses-stop)” (BR 5.
172/08) med nærværende indstilling anses for imødekommet, idet ansvaret for 
redegørelse og offentliggørelse af mængden af grønne områder i kommunen 
lægges hos Teknik- og Miljøforvaltningen og ikke Økonomiforvaltningen.

Det bemærkes, at såfremt anlægsarbejder medfører reduktion af grønne rekreative 
arealer, skal Borgerrepræsentationen forud for anlæg af erstatningsarealer tage stilling 
hertil i en konkret sag, herunder til de økonomiske konsekvenser.

I forhold til den aktuelle sag forudsættes det at eventuelle merudgifter som følge af sagen 
afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling
Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti stillede på BR-mødet den 24. april 2008 
”Medlemsforslag om et grønt København (forslummelses-stop)” om,

at Københavns Kommunes grønne og rekreative områder i fremtiden mindst skal være på 
samme størrelse som pr. 1. januar 2008 - målt i kvadratmeter, samt

at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen hvert år på kommunens 
hjemmeside at gøre rede for mængden af grønne og rekreative områder i kommunen med 
opgørelse over antal nedlagte og oprettede grønne og rekreative områder (målt i 
kvadratmeter)



Løsning
Forvaltningen foreslår årligt at opgøre ikke kun størrelsen af grønne rekreative arealer i kommunen, 
men også set i forhold til antal indbyggere (byudviklingen). Derudover foreslås det at supplere 
redegørelsen med kvalitative målinger af kvaliteten af både eksisterende og nye grønne områder. Det 
foreslås at offentliggøre alle resultaterne årligt i Københavns Miljøregnskab. I opgørelsen vil også 
indgå kirkegårde, idrætsarealer og kolonihaver.

Teknik- og Miljøforvaltningen udfører i forvejen løbende brugerundersøgelser og tilfredsmålinger på 
de grønne områder som led i den løbende opfølgning på den nye driftsstrategi i TMF. Da TMF også 
har ansvaret for Københavns Miljøregnskab foreslås det, at ansvaret for de årlige redegørelser om 
grønne rekreative områder placeres under Teknik- og Miljøudvalget. 

Mål og indsatser

Københavns rekreative områder er udvidet fra 1.227 ha i 1993 til 1.416 ha i 2008 - en stigning på 
over 15 %. Med den nye driftsstrategi i TMF er der også sat fokus på den kvalitative udvikling af 
både gamle og nye grønne områder.

I Miljømetropolen er målet, at 90 % af københavnerne i normalt tempo skal kunne gå til et blåt eller 
grønt område i 2015 (mod 60 % i dag). Det er også et mål, at borgerne besøger de rekreative 
områder dobbelt som ofte som i dag. Det stiller ud over nærhed også krav til kvaliteten af de 
rekreative områder.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 17. september 2008 at sende udspillet ”Lommeparker, 
træer og andet grønt” i høring. Det er et forsøg på at nå nærmere målene i Miljømetropolen inden for 
de grønne rekreative områder. Høringsfristen udløber den 10. december 2008 og der afholdes en 
konference herom den 12. januar 2009.

Med disse tiltag har Teknik- og Miljøforvaltningen sat et særligt fokus på kvaliteten og udviklingen 
af byens grønne rekreative arealer.

Økonomi

Udgifterne forbundet med denne indstilling afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets ramme.

Videre proces

- 

Hjalte Aaberg Jon Pape



Oversigt over politisk behandling

Et grønt København

Borgerrepræsentationen (BR) skal godkende initiativer på det grønne område, og at der herved er 
taget stilling til ”Medlemsforslag om et grønt København (forslummelses-stop)”, der ved 
forelæggelsen i BR den 24. april 2008 blev henvist til Teknik- og Miljøudvalget.

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget (TMU) 
overfor Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at Kommunens grønne rekreative arealer i fremtiden mindst skal være på samme 1.
størrelse som pr. 1. januar 2008.

at Teknik- og Miljøforvaltningen pålægges at udarbejde en årlig opgørelse over 2.
offentlige tilgængelige grønne arealer i hver bydel og i Københavns Kommune 
som helhed, målt i m2 og i forhold til antal indbyggere 

at der i den årlige redegørelse skal indgå resultater af kvalitetsmålinger af de 3.
grønne rekreative områder på baggrund af målinger og brugerundersøgelse, der i 
forvejen udføres som løbende opfølgning på TMF’s driftsstrategi 

at de årlige redegørelser skal indgå og offentliggøres i Københavns 4.
Miljøregnskab, som er tilgængelig på kommunens hjemmeside. 

at ”Medlemsforslaget om et grønt København (forslummelses-stop)” (BR 5.
172/08) med nærværende indstilling anses for imødekommet, idet ansvaret for 
redegørelse og offentliggørelse af mængden af grønne områder i kommunen 
lægges hos Teknik- og Miljøforvaltningen og ikke Økonomiforvaltningen.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 10. december 2008

Indstillingen blev anbefalet

Der blev stemt om indstillingen.

For stemte 6 udvalgsmedlemmer: Morten Kabell (Ø), Lotte Thiim Bertelsen (F), Monica 
Thon (B), Winnie Berndtson (U), Winnie Larsen-Jensen (U) og Karin Storgaard (O).

Ingen stemte imod.

3 udvalgsmedlemmer undlod at stemme: Anne Vang (A), Hamid El Mousti (A) og 
Johannes Nymark (A). 

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at sagen oversendes til 



Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

”Økonomiudvalget bemærker, at såfremt anlægsarbejder medfører reduktion af grønne 
rekreative arealer, bør Borgerrepræsentationen forud for anlæg af erstatningsarealer tage 
stilling hertil i en konkret sag, herunder til de økonomiske konsekvenser.

I forhold til den aktuelle sag forudsættes det at eventuelle merudgifter som følge af sagen 
afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme”.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 20. januar 2009

Indstillingen blev anbefalet.

bilag
1.  Eksempel på opgørelse (ikke endeligt) af det gennemsnitlige antal kvadratmeter grønt areal pr. 
borger fordelt på bydele, 2008.

Borgerrepræsentationens beslutning den 29.01.2009

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.




