
 

 

KØBENHAVNS KOMMUNE 

Teknik- og Miljøforvaltningen 

Byens Anvendelse 

BBR 

 

Njalsgade 13 

Postboks 416 

2300 København S 

 

Telefon 

3366 3592 

 

E-mail 

adresser@tmf.kk.dk 

 

EAN nummer 

5798009493149 
 

 

Bestyrelsen for Hf. Birkevang 

Att. Dorte Halling 

Hf. Birkevang 17 

2700 Brønshøj      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgørelse vedr. adresser for Hf. Birkevang, matr. nr. 2864 

Husum, København 

 

 

 

Afgørelse  

Teknik- og Miljøforvaltningen fastsætter hermed adresser for Hf. 

Birkevang. Haveforeningens navn fastsættes som vejnavn for samtlige 

interne veje i foreningen og der fastsættes husnumre til Hf. Birkevang.  

 

 

Samtlige adresser har postnummer 2700 Brønshøj: 

 

Hf. Birkevang  1  

                          2 

                          4 – 6 

     8 – 10 

                          13 – 15 

                          17  

                          18 

                          32 – 39 

                          41  

                          42 

                          44 – 48 

                          50 – 53 

                          55 – 60 

                          62 – 64 

                          66 

                          68 

                          72 

                         74 – 78 

                         80 

                         81 

                         83  

                         84 

05-12-2016 

 

Sagsnr. 

2014-0037232 

 

Dokumentnr. 

2014-0037232-21 

 



 Side 2 af 5 

                         86 

                         88 

                         89 

                         91 

                         93 – 98 

                         103 – 109 

                         111 

                         113 

                         115 

                         117 

                         119  

                         120                        

                         122 – 124 

                         126    

                         125 (Kontor) 

    125B (skralderum) 

                         130  

                         131 

                         133 

                         135 

                         137 

                         139 

                         140 – 142 

                         144 – 152 

                         154 – 158 

                         160 – 165 

                         167 

                         168 

                         170 – 173 

                         176 

                         178 

                         179    

                         181 – 187 

                         189 – 191 

                         194    

 

Bemærk at adresserne: Ærtebjergvej 15 – 39 (kun ulige numre), 

allerede er fastsat.  

 

Beliggenheden af de fastsatte adresser fremgår af vedlagte kortbilag. 
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Begrundelse og partshøring 

 

Vejnavnet 

Fastsættelsen af adresserne i Hf. Birkevang har været længe 

undervejs. Det skyldes bl.a. nødvendigheden af at få afklaret om 

foreningens ønske om at anvende haveforeningens navn som vejnavn, 

var i modstrid med adressebekendtgørelsen § 7. Her fremgår at 

enslydende navne ikke må anvendes indenfor 10 km afstand. 

Vejnavnet Birkevang er anvendt flere steder indenfor den nævnte 

afstand og forvaltningen søgte derfor Ministeriet for By- Bolig og 

Landdistrikters udtalelse i sagen.  

 

Ministeriet vurderede at navnet Hf. Birkevang er blevet anvendt som 

adresse i CPR så længe, at det kan betragtes som et allerede 

eksisterende vejnavn, da det bl.a. optræder i flere registre. 1-1-2 

forventer ikke at anvendelse af navnet Hf. Birkevang som vejnavn vil 

medføre fejlkørsler i forbindelse med beredskabsopgaver. 

 

Husnumrene 

Da alle de interne veje i Hf. Birkevang får samme vejnavn og der i Hf. 

Birkevang er 12 interne veje, der krydser hinanden, er det ikke muligt 

at finde et godt og logisk fortløbende husnummersystem. 

Forvaltningens vurdering er derfor at de eksisterende lodnumre er så 

kendte og brugte at en anvendelse af disse som husnumre vil give den 

mindste forvirring. Forvaltningen har derfor besluttet at:  

De interne stier i foreningen navngives: Hf. Birkevang.  

De eksisterende lodnumre fastsættes som husnumre.  

Det gælder dog ikke 13 havelodder der allerede har godkendte 

adresser ud til Ærtebjergvej15-39.                                                               

 

I kan læse mere om reglerne for fastsættelse af adresser på 

www.danmarksadresser.dk. 

 

Høring af medlemmer i Hf. Birkevang blev gennemført i foråret 2016 

med svarfrist 15.03.2016 (sagsnr. 2014-0037232). Der har ikke været 

nogen indvendinger til de foreslåede adresser.  

 

 

Ikrafttrædelse og skiltning 

De nye adresser træder i kraft den 1. januar 2017.  

 

Københavns Kommune  

 Opsætter vejnavneskilt ved indgange til området 

 Orienterer Post Danmark, Radius, Hofor, Krak, TDC, 

Bladkompagniet og Hovedstadens Beredskab. 

Haveforeningen skal selv sørge for at: 

http://www.danmarksadresser.dk/
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 Skilte med de fastsatte husnumre 

 Opsætte nødvendige oversigtskort og henvisningsskilte. 

 Fjerne interne vejnavneskilte, så der ikke kan opstå forvirring 

om de korrekte adresser. 

 

Det er vigtigt, at alle der færdes i jeres haveforeningen til enhver tid 

kan orientere sig om de gældende adresser. Derfor opfordrer vi til, at I 

sikrer information gennem de kanaler, I plejer at bruge, f.eks. 

opslagstavle eller hjemmeside og eventuelt udleverer en kopi af 

oversigtskortet til nye medlemmer.  

 

Hvis I har spørgsmål til sagen, er I velkomne til at kontakte os på 

adresser@tmf.kk.dk 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Anette Møller Rasmussen 

Teknisk sagsbehandler 
 

 

 

 

Lovhjemmel og klagevejledning 

Afgørelsen er truffet i henhold til § 3a – 3g i Lovbekendtgørelse nr. 1080 af 5. 

september 2013 om Bygnings- og Boligregistrering og Bekendtgørelse nr. 436 af 2. 

maj 2014 om Vejnavne og Adresser. 

 

Klage over afgørelsens lovlighed kan rettes til Styrelsen for dataforsyningen og 

effektivisering, Rentemestervej 8, 2400 København NV, eller pr. e-mail: gst@gst.dk, 

inden 4 uger fra modtagelsen af dette brev.  

 

Der kan for eksempel klages over afgørelsen, hvis lov, bekendtgørelse eller andre 

regler ikke er fortolket korrekt, eller hvis gældende procedure- og kompetenceregler 

ikke er overholdt. Der kan derimod ikke klages over en skønsmæssig afgørelse, som 

ligger indenfor rammerne af de regler, der gælder.  
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