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Høring om navne til 23 veje og en plads i Valby 

Københavns Kommunes Vejnavnenævn har besluttet at indstille, at 

temaet for navnene til 23 veje og en park i Valby skal være 

æblesorter. Vejnavnenævnet foreslår disse navne: (et kort der viser 
området og vejene, fremgår af bilag 1)  

 

Navneforslag: 

Vej 1. Cox Orangevej 

Vej 2. Ingrid Marievej 

Vej 3. Løgæblevej 

Vej 4. Degneæblevej 

Vej 5. Taffelæblevej 

Vej 6. Kongeæblevej 

Vej 7. Brøndæblevej 

Vej 8. Jernæblevej 

Vej 9. Summerredvej 

Vej 10. Bellidavej 

Vej 11. Lobovej 

Vej 12. Morgendugvej 

 

Vej 13. Pigeonvej 

Vej 14. Burgundyvej 

Vej 15. Mutzuvej 

Vej 16. Glostervej 

Vej 17. James Grievevej 

Vej 18. Rubinolavej 

Vej 19. Belle de Boskoopvej 

Vej 20. Jonagoredvej 

Vej 21. Kortstilkvej 

Vej 22. Elstar Allé 

Vej 23. Paradisæblevej 

Park 24. Æbleparken 

 

 

Begrundelse 

Området omdannes til et nyt bykvarter og nye veje og en park 

anlægges. De nye vejnavne skal servicere erhverv og boliger i det nye 

kvarter.  

I vejnavngivningen i Københavns Kommune er der en lang tradition 

for at gruppere vejnavne med bestemte temaer indenfor bestemte 

områder. Dvs. at samtlige vejnavne i et bestemt område er navngivet 

ud fra samme tema. Derfor foreslås det i denne høring, at områdets 

eksisterende vejnavne Grønttorvet, Frugtmarkedet, Torveporten, 

Torvekanten og Værkstedvej ændres til navne på æblesorter, således 

at æbletemaet bliver hele områdets fællesnævner.    

 

Adressemæssige konsekvenser  

43 nye almene boliger er beliggende ud til Retortvej og til den nye vej 

16 (vej 16 fremgår af kortet i bilag 1).  

Vej 16 skal som led i den samlede plan for området have et navn. 

Vejnavnenævnet foreslår navnet Glostervej. Samtlige 43 almene 
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boliger har i dag adresser til Retortvej. Men når vej 16 får et navn, så 

skal adresserne Retortvej 39A, B, C, D, E og F ændres til dette navn. 

Det skyldes, at vej 16 bliver hovedadgangsgivende vej til disse 

adresser, når den er navngivet. Der vil blive gennemført en særskilt 

høring om ændrede adresser/husnumre.   

 

Når navnet ændres for Værkstedvej skal adresserne Værkstedvej 1-

81 og 4-58 ændres til det nye vejnavn. Vejnavnenævnet foreslår, at 

navnet for Værkstedvej ændres til Pigeonvej (jf. vej 13 på kortet i 

bilag 1). Der vil blive gennemført en særskilt høring om ændrede 

adresser/husnumre.     

 

Nye adresser/ husnumre vedr. det øvrige område udarbejdes i 

forbindelse med, at de nye veje anlægges og tages i brug. Der 

fastsættes ikke husnumre til parknavnet. 

 

Lovgrundlag 

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 Bekendtgørelse nr. 436 af 2. maj 2014 om 

vejnavne og adresser, hvor det fremgår i § 1, stk. 2, at vejnavne og 

adresser skal fastsættes under hensyn til, at ulykkesberedskab og 

andre lettest kan finde vej til en ejendom. Heraf følger, at adresser 

skal være fastsat til den hovedadgangsgivende vej. Dvs. den/de 

vej/veje som en ejendoms indgangsdøre vender ud til.    

 

Høring 

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

de berørte ejendomme/grunde har bemærkninger til forslaget. Skriv 

til vejnavn@tmf.kk.dk så vi har brevet senest den 1. september 2016.  

 

Det videre forløb 

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, vil du få tilsendt 

en afgørelse. Hvis du har spørgsmål til sagen, er du velkommen til at 

kontakte os. 

 

Med venlig hilsen 

Kirsten Wegeland 

Fuldmægtig 
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