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Att. Dorte Halling 

Mørkhøjvej 

2700 Brønshøj 

   

      

 

Partshøring vedr. adresser for Hf. Birkevang, matr. nr. 2864 Husum, 

København 

 

Der er kommet nye adresseregler i maj 2014 – derfor er Københavns 

Kommune i gang med at fastsætte adresser for en række områder der i dag 

ikke har tilstrækkelig mange adresser.  I vedlagte skrivelse: ’Nyt om 

adresser for kolonihaveområder’ kan I læse mere om tankerne bag de nye 

regler.  

 

Jeres haveforening er et af de steder, hvor der i dag ikke findes 

tilstrækkeligt mange officielle adresser. Vi har derfor været på besøg hos 

jer og talt med bestyrelsen, og vi fremsender hermed et forslag til adresser 

for Hf. Birkevang.  

 

Vejnavn 

Bestyrelsen har tilkendegivet at haveforeningen ønsker at anvende 

haveforeningens navn: Hf. Birkevang som vejnavn for alle de interne veje 

i foreningen.  

 

Jvf. adressebekendtgørelsens § 7, stk. 1-6 må et nyt vejnavn ikke 

fastsættes, når det samme eller et næsten enslydende vejnavn forekommer 

indenfor en radius af 10 km. Københavns kommune indgår i 

Hovedstadsområdets Vejnavnesamarbejde som dækker alle kommuner i 

hovedstadsområdet, hvilket udvider den radius hvor man ikke vil anvende 

enslydende vejnavne. Indenfor Vejnavnesamarbejdets område findes 3 

andre veje, der hedder Birkevang. Københavns Kommune rettede derfor 

en forespørgsel til det daværende Ministerie for By - Bolig og 

Landdistrikter, om der kunne dispenseres fra reglerne i dette tilfælde.  

 

Ministeriet bemærkede, at brugen af forleddet Hf. foran et vejnavn, der 

allerede findes, normalt ikke kan anbefales. Ministeriet vurderer dog i 

netop dette tilfælde, at navnet Hf. Birkevang er blevet anvendt så længe, at 

det kan betragtes som et allerede eksisterende vejnavn. Navnet Hf. 

Birkevang optræder i flere registre, hvor det let kan opfattes som et 

allerede godkendt vejnavn. Det er f.eks. længe blevet brugt til 

folkeregistertilmelding for beboere i foreningen, da foreningen jo har 

helårsstatus. 

 

Ministeriet har også forhørt sig hos 1-1-2 om det konkrete 

vejnavneforslag: Hf. Birkevang. 1-1-2 har svaret, at de ikke skønner der vil 

opstå problemer, da Hf. Birkevang ligger i postnummer 2700, medens de 
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andre veje med navnet Birkevang ligger i andre postnumre. 1-1-2 forventer 

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

medføre fejlkørsler i forbindelse med beredskabsopgaver. På denne 

baggrund foreslår vi, at fastsætte Hf. Birkevang som vejnavn for alle de 

interne veje i haveforeningen. 

 

Husnumre 

Bestyrelsen har tilkendegivet at man ønsker at anvende de nuværende 

lodnumre som husnumre. Hovedreglen for husnumre er at husnumre så 

vidt muligt skal være logiske og fortløbende for at sikre orientering. Men 

da hele 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 system. Vores vurdering er derfor at de eksisterende 

lodnumre er så kendte og brugte at en anvendelse af disse som husnumre 

vil give den mindste forvirring. Vi foreslår derfor at Hf. Birkevangs 

lodnumre bliver brugt som fremtidige husnumre, undtagen de 13 

havelodder der allerede har fået adresser ud til Ærtebjergvej. (Ærtebjergvej 

15-39).                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Forslag til adresser 

Nedenfor findes en liste over alle foreslåede adresser i Hf. Birkevang.  

Bemærk at fællesbygningerne, (kontor og skralderum) får tildelt egne 

numre. Vi foreslår, at tildele kontorbygningen nr. 125, og skralderum får 

125A.  De adresser der tidligere er blevet fastsat til lodder med adgangsvej 

fra Ærtebjergvej 15 – 39, (kun ulige numre), forbliver uændret. Her tilføjes 

Hf. Birkevang som supplerende bynavn i adressens 3. linje. 

 

Samtlige af de fremtidige adresser i Hf. Birkevang vil have 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 
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                         80 

                         81 

                         83  

                         84 

                         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    

 

og 

 

Ærtebjergvej  15 – 39 (kun ulige numre)     

Hf. Birkevang                    

 

 

Interne vejnavne skal udfases, og eventuelle interne vejnavneskilte skal 

fjernes, når adresserne træder i kraft 
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På vedlagte kortbilag kan I se forslaget til adresser indtegnet med sort.  

 

 

Eksempler på hvordan fremtidige adresser skrives: 

Dorte Halling                  eller             Jens Jensen        

Hf. Birkevang 17  Ærtebjergvej 15 

2700 Brønshøj   Hf. Birkevang 

   2700 Brønshøj 

 

 

Det videre forløb 

Har I bemærkninger til forslaget, hører vi gerne fra jer på 

adresser@tmf.kk.dk inden den 15.3.2016.  

Skriv Hf. Birkevang i emnefeltet og angiv også gerne i mailen hvilken 

have I bor i.  

 

Når høringsfristen er udløbet, vil Teknik- og Miljøudvalget træffe 

beslutning i sagen. De indkomne bemærkninger vil indgå i behandlingen. 

Når der er truffet beslutning i sagen, får I et brev med angivelse af de 

endelige adresser, og hvornår de træder i kraft.  

 

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

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

På adresseteamets vegne  

 
Anette Møller Rasmussen 

Teknisk sagsbehandler  
 

 

 

 

 

 

 

Lovhjemmel: 

Kommunen har ansvaret for fastsættelse af vejnavne og adresser. Reglerne om 
vejnavne og adresser findes i BBR-lovens §§ 3a-3f, jf. lovbekendtgørelse nr. 1080 

af 5. september 2013 om Bygnings- og Boligregistrering og i 

adressebekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 436 af 02/05/2014 om vejnavne og 

adresser. 
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