KUNNE DU TÆNKE DIG
AT LAVE DIN EGEN
FORTOVSHAVE?

Byens grønne områder skaber ro og balance i byen.
Men i en by, der vokser, bliver det sværere at finde plads til flere store, grønne
områder. Det giver derfor god mening, at flette naturen ind i byen, hver gang der er
mulighed for det. Naturen kan sagtens pible frem i gaderne, og københavnerne kan
give en hånd med til at gøre København til en by med mere bynatur.
Kribler det i dine fingre for at få naturen tættere på, så er en fortovshave måske noget for dig.
I en fortovshave kan du stille plantekasser og plantekummer op ad den husfacade, hvor du bor.
Du kan også sætte en bænk op, så du i ro og mag kan sidde og nyde din grønne oase.
Arbejdet med at skabe mere og bedre bynatur i København skal ikke kun gennemføres af
Københavns Kommune. Det skal løftes gennem lokal forankring og i samskabelse med de
private grundejere, erhvervslivet og andre, der brænder for bynatur i København. Det er derfor
Københavns Kommunes intention, at skabe de bedste rammer for københavnerne, så de får
lyst til og mulighed for at involvere sig i arbejdet.
Når du laver en fortovshave skal du følge et par vigtige retningslinjer. →

3

INVOLVER ANDRE

KONTAKT CENTER FOR TRAFIK OG BYLIV

Du skal spørge om lov hos dem, der ejer din bygning eller hos grundejeren, før du begynder at
planlægge din fortovshave. Hvis du bor i en boligforening, er det en god ide at kontakte din
bestyrelse.
Hos ejeren kan du få vigtig info om fx brandveje og andre forhold, der kan betyde, at der ikke må
sættes plantekasser o. lign op.

Med ejerens eller bestyrelsens opbakning til projektet har kommunen blot brug for dine
kontaktoplysninger og oplysning om, hvor plantekassen placeres, så det er nemt for kommunen
at komme i kontakt med dig, hvis der bliver brug for det. Du udfylder oplysninger ved at klikke
på BOOK EN PLADS på http://www.kk.dk/arrangementer
Her er et eksempel på en udfyldt ansøgning med oplysninger om, hvad og hvor meget, der
ønskes sat op.

Som udgangspunkt skal der altid friholdes en passage med en bredde på minimum 1,5 m på
fortovet, så kørestolsbrugere og folk med barnevogne kan passere hinanden.
Det er en rigtig god ide at inddrage naboejendommene – måske har de gode ideer og vil være
med til at skabe en grøn gade. Overvej at vælge robuste materialer, så plantekasserne kan holde
til lidt af hvert, og tænk på den løbende vedligeholdelse så det du sætter op ikke forfalder og
bliver grimt at se på.

ANSVAR
Københavns Kommune vil i mange tilfælde stå som grundejer for det fortov, hvor din
fortovshave etableres men det giver ikke kommunen et arbejdsgiveransvar overfor dig, hvis der
opstår uheld. Hvis du eller andre kommer til skade pga. de ting, der er opsat, er det vigtigt, at
den private grundejer eller din boligforening har en forsikring, som dækker skaderne. En privat
ulykkesforsikring vil i de fleste tilfælde dække de skader, du risikerer at pådrage dig selv, når du
arbejder med din fortovshave.
Hvis du er i tvivl, om du er tilstrækkelig forsikret, kan du få flere oplysninger hos
Forsikringsoplysningen: www.forsikringsoplysningen.dk eller hos dit eget forsikringsselskab.

RENHOLD
Skidt og affald kan nemt samle sig mellem de ting, du stiller op i din fortovshave. Det er dig
og din boligforening eller grundejerforening mm., der har ansvaret for at holde arealet ved din
fortovshave pænt og rent. Kommunens driftsmedarbejdere skal fortsat have uhindret adgang til
at feje fortove og tømme skraldespande i de tilgrænsende områder.
For at undgå at der samles skidt og affald mellem plantekasserne, bør du stille dem tæt op ad
facaden. Du kan med fordel bygge en plantekasse, der ikke har vinkelrette hjørner, men hjørner
der danner en skrånende vinkel ud fra facaden, så er det nemmere at feje affaldet op omkring
kassen.
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Vedhæft gerne et billede af stedet til sidst i ansøgningen. Og husk at angive dine
kontaktoplysninger.
Når du har sendt ansøgningen, vil du modtage en arrangementstilladelse fra Københavns
Kommunes Center for Trafik og Byliv. Arrangementstilladelsen kan fornyes efter 12 måneder.
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VIL DU VIDE MERE?
Du kan hente hjælp og inspiration hos din bydels lokaludvalg, miljøpunkt eller områdefornyelse.
Måske drømmer du om en stor fortovshave og har brug for hjælp til at komme i gang.
Lokaludvalgene er din mulighed for at få indflydelse på de beslutninger,
Borgerrepræsentationen træffer for din bydel. Lokaludvalgene ved, hvad der rør sig i
lokalområdet, og du kan få hjælp til at søge nogle af de puljemidler, hvert lokaludvalg får tildelt.
www.kk.dk/artikel/lokaludvalg
København har fire Miljøpunkter placeret lokalt på Østerbro, Indre By - Christianshavn, Amager
og Nørrebro. Miljøpunkterne sætter fokus på miljøspørgsmål i lokalområdet og understøtter
det lokale miljøarbejde gennem eksisterende og nye netværk i boligorganisationer, foreninger,
erhvervsliv, skoler og institutioner. Find dit lokale Miljøpunkt her:
www.miljopunktosterbro.wordpress.com/
www.a21.dk/
www.miljopunkt-amager.dk/
www.miljoe-noerrebro.dk/
I de forskellige områdefornyelser sker der mange tiltag, som ofte handler om at skabe mere og
bedre bynatur lokalt. Så tjek om der er en områdefornyelse i dit lokalområde, som du kan koble
dit projekt op på.
www.kk.dk/omraadefornyelse
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