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Høring om to nye vejnavne i Tingbjerg/Brønshøj-Hu-
sum 

 

Vejnavnenævnet i Københavns Kommune har besluttet at indstille to 

nye vejnavne til veje, der er beliggende i Tingbjerg. Navneforslagene 

sendes hermed i partshøring.  Navneforslagene er:  

 

• Vestfløjen 

• Østfløjen 

 

Navneforslagene er i kortbilag 1.  De eksisterende/tidligere forhold i bi-

lag 2. Navneændringerne vil medføre ændrede husnumre. De ændrede 

husnumre er vist med blåt i bilag 3.  

 

Begrundelse 

De to veje der skal forsynes med selvstændige vejnavne, er beliggende 

mellem Midtfløjene og Ruten. De to veje er i dag blinde veje. Ingen af 

vejene har selvstændige navne, men hører blot ind under Midtfløjene, 

hvor adresserne er fastsat til. Men pga. af flere ændringer i området, 

ændres vejenes status fra blinde veje til selvstændige veje med mulig-

hed for gennemkørende trafik.  Samtidige nedrives der og nybygges 

der i området. Det medfører samlet set flere adresser end der er i dag. 

 

Når de to veje er blevet til selvstændige veje og når nybyggeriet er fær-

digt, er der behov for flere vejnavne, så der er ekstra vejnavne at fast-

sætte adresser til, så der etableres et logisk og systematisk adressesy-

stem. Det skal være nemt at finde vej i området.  

  

Innovator A/S, der realiserer en del af områdets byudvikling, har ansøgt 

Vejnavnenævnet om, at de to veje får egne vejnavne i stedet for at være 

en del af Midtfløjene.  

 

Vejnavnenævnet er enige i, at området har behov for to nye vejnavne.  
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Det vil være uhensigtsmæssigt bevare Midtfløjene som vejnavn for hele 

området. Den nye vejstruktur betyder, at hvis man kommer sydfra dvs. 

fra Ruten, og drejer ind i området ad en af de to aktuelle veje, så forven-

ter man at finde to selvstændige vejnavne og husnumre for vejene. Man 

forventer ikke at finde adresser til Midtfløjene, da denne vej ligger helt 

oppe i den nordlig ende af området.  

 

Navneforslagene 

Innovator A/S, oplyser, at de i sin tid opfordrede beboerne i området til 

at komme med navneforslag via områdets beboerblad. Afdelingsbesty-

relsen SAB Tingbjerg foreslog på den baggrund navnene Vestfløjen og 

Østfløjen. 

 

Efter Vejnavnenævnets opfattelse falder disse navneforslag naturligt ind 

i områdets navnesystematik, der rummer lignende navne som Midtflø-

jene, Langhusvej, Gavlhusvej og Arkaderne.  

 

Navnene Østfløjen og Vestfløjen er desuden i entalsform, fordi der ikke 

kommer sideveje til vejene, hvorimod vejnavnet Midtfløjene er i flertals-

form, fordi den fortsat forsyner et par blinde veje mod nord med adres-

ser.  

 

Adressemæssige konsekvenser 

To nye vejnavne vil ændre husnumrene for Midtfløjene nr. 8-18 og nr. 

28-38. F.eks. vil adressen Midtfløjene 18 blive ændret til Vestfløjen 9 

osv. Ændringen omfatter både eksisterende husnumre og foreløbige 

husnumre til nybyggeri.  

 

Ændring af adresser/husnumre fremgår af disse to skemaer:  

   

Eksisterende adresser Fremtidige adresser 

Midtfløjene 18 Vestfløjen 9 

Midtfløjene 16 Vestfløjen 11 

Midtfløjene 14 Vestfløjen 13 

Midtfløjene 12 Vestfløjen 15 

Midtfløjene 10 Vestfløjen 17 

Midtfløjene 8 Vestfløjen 19 

Midtfløjene 38 Østfløjen 9 

Midtfløjene 36 Østfløjen 11 

Midtfløjene 34 Østfløjen 13 

Midtfløjene 32 Østfløjen 15 

Midtfløjene 30 Østfløjen 17 

Midtfløjene 28 Østfløjen 19 
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Projekterede/foreløbige adresser Fremtidige adresser 

Midtfløjene 18R Vestfløjen 4 

Midtfløjene 18S Vestfløjen 6 

Midtfløjene 18T Vestfløjen 8 

Midtfløjene 18V Vestfløjen 12 

Midtfløjene 18X Vestfløjen 14 

Midtfløjene 38E Østfløjen 3 

Midtfløjene 38D Østfløjen 5 

Midtfløjene 38C Østfløjen 7 

Midtfløjene 38X Østfløjen 14 

 

Lovgrundlag  

Kommunen har ansvaret for at fastsætte vejnavne og adresser og for, at 

vejnavne og adresser fastsættes på en måde, som gør det muligt at 

orientere sig og finde vej. Reglerne om vejnavne og adresser findes i 

Adresseloven (lov nr. 136 af 1. februar 2017) og i 

Adressebekendtgørelsen (BEK 271 af 13. april 2018). Du kan læse mere 

om reglerne for fastsættelse af adresser på www.danmarksadresser.dk 

 

Høring 

Vi hører gerne fra dig hvis du som ejer, lejer, eller administrator i en af 

de berørte ejendomme/lejemål/grunde har bemærkninger til forslaget. 

Eventuelle bemærkninger til forslaget bedes sendt til vejnavn@kk.dk in-

den den 5. august 2022.  

 

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.  

 

Praktisk orientering 

I bilag 4 findes en kort orientering om de praktiske spørgsmål, der kan 

opstå i forbindelse med en adresseændring. F.eks. hvem kommunen 

orienterer, og hvem skal du selv orientere om, at du har fået ny adresse.  

 

Venlig hilsen 

Kirsten Rasmussen Wegeland 

AC-fuldmægtig 
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