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Høring om navn til plads på Nørrebro 

 

Vejnavnenævnet i Københavns Kommune har besluttet at indstille at 

pladsen, der ligger mellem Føtex og Nørrebro Station, navngives Mi-

mers Plads. 

 

Pladsens beliggenhed fremgår af kortbilaget. 

 

Begrundelse 

Pladsen, der er i folkemunde er kendt som ”Basargrunden” pga.de 

mange lave butikker, har i de seneste år været anvendt som byggeplads 

til Metroselskabet.   

 

Nu udvides og omdannes pladsen til en ny grøn plads med opholds-

muligheder. Som skal være et centralt samlingspunkt for både lokale og 

besøgende udefra. Og Vejnavnenævnet mener i den forbindelse, at 

pladsen bør have et selvstændigt navn. 

 

Når der skal indstilles et nyt plads- eller vejnavn til et område, vil Vejnav-

nenævnet ofte vælge et navn, der ligger inden for områdets eksiste-

rende vejnavnetema. I dette område af Nørrebro, er nordisk mytologi et 

af de store navnetemaer, og mange veje og pladser i området er navn-

givet efter skikkelser i den nordiske mytologi f.eks. de tilstødende Heim-

dalsgade og Midgårdsgade. 

 

Vejnavnenævnet indstiller på den baggrund at pladsen navngives: Mi-

mers Plads, idet pladsen ligger for enden af Mimersgade.  

 

Øvrige navneforslag til pladsen 

I forbindelse med beslutningen om at indstille navnet Mimers Plads 

blev fire andre navneforslag også drøftet: Nørrebro Plads, Dagmar Han-

sens Plads, Basar Plads og Palæstinas Plads.  Vi modtager derfor også 
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gerne jeres bemærkninger til et af disse navneforslag – f.eks. hvis der er 

et særligt forslag i fortrækker. 

 

Konsekvenser/adresse- og husnummerændringer 

Den aktuelle plads udvides med vejarealet foran Føtex. Dette areal har i 

dag navnet Mimersgade med tilhørende adresser. Hvis pladsen navngi-

ves, skal adresserne på det inddragede areal ændres fra Mimersgade til 

pladsens navn og have nye husnumre.  

 

Adressemæssige konsekvenser af navngivningen 

I adressebekendtgørelsens § 1, stk. 2 fremgår det, at vejnavne og adres-

ser fastsættes under hensyntagen til, at borgere, myndigheder, forsy-

ningsvirksomheder, ulykkesberedskab og andre på lettest mulige måde 

kan orientere sig og nå frem til rette sted.  

 

En adresse skal derfor afspejle den naturlige adgangsgivende vej til den 

pågældende ejendom.  Med hovedadgangsgivende vej menes der den 

vej eller plads, der ligger ud for en ejendom eller en indgangsdør.  

 

Hvis pladsen navngives, vil det ikke længere være Mimersgade, der er 

den adgangsgivende vej, men den navngivne plads, fordi den vil ligge 

direkte ud for den pågældende ejendom.  Det vil være i strid med 

adressebekendtgørelsen at fastholde de nuværende adresser. Fastsæt-

telse af et navn til pladsen vil derfor betyde, at fire opgange og Føtex 

skal skifte adresser.  

 

De adresser, der berøres af en navngivning af pladsen er: 

 

Eksisterende adresser  Fremtidige adresser og hus-

numre, hvis pladsen navngives  

Mimersgade 122A Mimers Plads 2 

Mimersgade 122B Mimers Plads 4 

Mimersgade 124 Mimers Plads 6 

Mimersgade 126A Mimers Plads 8 

Mimersgade 126B Mimers Plads 10 

 

Navngives pladsen ikke kan status quo bevares.   

 

Lovgrundlag 

Kommunen har ansvaret for fastsættelse af vejnavne og adresser. 

Reglerne om vejnavne og adresser findes i Adresseloven, lov nr. 136 af 

1. februar 2017 og Adressebekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 271 af 

13 april 2018 om vejnavne og adresser. 

 

Høring 
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Vi hører gerne fra dig hvis du som ejer, lejer, administrator samt Nørre-

bro Lokaludvalg og Bispebjerg Lokaludvalg har bemærkninger til forsla-

get eller øvrige forslag til pladsnavne, der blev drøftet.  

 

Skriv til vejnavn@kk.dk  så vi har dine bemærkninger senest den 6. sep-

tember 2021 kl. 12.00.Bemærk, at høringsfristen er forlænget pga. som-

merferien, men skulle du alligevel have problemer med at svare inden 

den 6. september, så er du/i velkommen til at kontakte mig på mobil el-

ler mail jf. kontaktoplysningerne neden for.    

 

Det videre forløb 

Når høringsfristen er udløbet, vil Teknik- og Miljøudvalget træffe beslut-

ning i sagen. De indkomne bemærkninger vil indgå i behandlingen. Når 

der er truffet beslutning i sagen, vil du få tilsendt en afgørelse. Hvis du 

har spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte mig på mobil 

20232153 eller på mail vejnavn@kk.dk 

 

Venlig hilsen 

Kirsten Rasmussen Wegeland 

AC-fuldmægtig 
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