
Facadebeplantning er roser, klatreplanter eller andet 
grønt, der vokser op ad facaden. Hvis planterne skal 
plantes i et fortov, der ligger uden for ens egen matri-
kel, skal man altid søge kommunen om tilladelse der-
til. Læs mere her i vejledningen, som gælder for både 
offentlig vej og privat fællesvej. 

Hvad koster det?  
Det er gratis at søge om tilladelse. Ejendommens ejer el-
ler ejerforening betaler selv alle udgifter til planlægning, 
køb, opsætning, pleje og eventuelt senere nedtagning af 
facadebeplantningen.  

NB! Særligt for fredede ejendomme  
Hvis der skal monteres espalier eller andet fast i muren 
på en fredet ejendom, skal I første søge særskilt tilladelse 
i Slots- og Kulturstyrelsen, inden I kan søge kommunen 
om tilladelse til at lave plantebedet.
Tjek om ejendommen er fredet
Ansøgningsformular i Slots- og Kulturstyrelsen
 

Retningslinjer for facadebeplantning 
Det beror altid på en konkret vurdering, hvad kommunen 
kan give tilladelse til. Men når I planlægger projektet  
og udarbejder ansøgningen, vær da opmærksom på 
følgende:  
• at grundejeren har givet samtykke til beplantningen 
• at beplantningen ikke generer brandveje, el-skabe, 

lyskasser, kælderskakte, brønddæksler mm. 
• at der er et frit gangareal mellem plantebed og  

kantsten på ca. 1,5 meter 
• at der kun håndgraves, og at det sker i ca. 0,5 meters 

dybde og 0,5 meter i diameter 
• at beplantningen forbliver på facaden, om nød-

vendigt ved hjælp af slyngplantestativ, espalier eller 
lignende 

• at grundejer er ansvarlig for, at udhængende grene til 
alle tider beskæres til en højde på maks. 2,20 meter, 
så de ikke generer forbipasserende 

 
Inspiration til grønne facader 
I kan finde inspiration til facadebeplantning, sorter og 
placering i en illustreret folder udarbejdet af Miljøpunkt 
Indre By og Christianshavn (kan bruges i hele byen).

SÅDAN SØGER I OM TILLADELSE

1. Skriv en kort ansøgning  
Beskriv projektet kort i ord.  
 
2. Vis det ansøgte – på tegning og/eller foto  
Tegning: udarbejd en målfast tegning i målestoks-
forholdet 1:250 som viser: 
• indretning af vejarealet fra facade til facade med 

mål herpå  
• placering af de plantehuller, I søger om tilladelse til  
• placering af eksisterende vejudstyr som skilte, 

træer, cykelstativer, el-skabe m.m.  
• placering af opgange, lyskasser, trapper m.m.  
  
Foto: tag et eller flere fotos, der viser: 
• det sted i gaden, hvor I ønsker planterne - man skal 

både kunne se facaden, fortovet og kantstenen  
• markering på foto af, hvor I ønsker at plante og 

plantebedenes størrelse  
• markering på foto af afstanden fra plantebed til 

kantsten 

3. Mail ansøgningen  
Mail ansøgningen til vejaendring@tmf.kk.dk.  
Husk at vedhæfte: 
• tegning (PDF) og/eller foto, der viser plante-

bedenes placering og størrelse 
• grundejers samtykke, hvis I søger på vegne af 

vedkommende 
• kopi af tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, hvis 

ejendommen er fredet, og der skal fastmonteres 
stativ el.lign. på facaden 

Kommunen kan efter behov udbede sig papirkopi af 
tegningerne. I så fald sendes papirkopierne til Center 
for Trafik og Byliv, Tilladelse til Vejændring, Njalsgade 
13, 2300 København S.   
 
HVAD SIGER LOVEN? 
Se Lov om offentlige veje § 80 og  
Lov om private fællesveje § 57.
 
SPØRGSMÅL? 
Kontakt Center for Trafik og Byliv,  
Tilladelse til Vejændring. Tlf. 33 66 36 56.  
Mail: vejaendring@tmf.kk.dk 

FACADE‑
BEPLANTNING

Information og ansøgningsvejledning
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https://kbhkort.kk.dk/spatialmap?selectorgroups=overskrift_kort+overskrift_omkommunen+byplan+overskrift_erhverv+overskrift_borger+ejd+overskrift_brugbyen&mapext=719618.00040446+6173126.2004045+729909.20040446+6178175.8004045&layers=theme-startkort+bydesign-fredede_bygning_save+theme-gst-mat-jordstykke&mapheight=794&mapwidth=1613&label=&ignorefavorite=true&profile=ekstern
https://slks.dk/bygningsfredning/dit-fredede-hus/tilladelse-til-bygningsarbejde/
http://a21.dk/portfolio-items/roser-til-byen/
mailto:vejaendring@tmf.kk.dk
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167290
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174723
mailto:vejaendring@tmf.kk.dk

