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Høring vedr. supplerende adresser til Amager Hospital  
 

Begrundelse 

I bekendtgørelsen om vejnavne og adresser (BEK nr 436 af 2. maj 

2014) fremgår det, at det overordnede formål med reglerne er, at det 

skal være nemt at finde vej. I 2014 trådte de nye regler i kraft som for 

sygehuse indebærer at der skal fastsættes en adresse til alle indgange, 

samt mindst en adresse pr. etage. Københavns Kommune har derfor 

været i kontakt med alle hospitaler i hovedstadsområdet med henblik 

på at afklare behovet for yderligere adresser på de respektive 

hospitalsområder. 

 

For Amager Hospital betyder det konkret, at alle de vigtigste 

opgangsdøre til hospitalet vil få hver sin adresse. 

 

Konsekvenser  

Hovedadressen Italiensvej 1 bibeholdes.  

 

Desuden fastsættes følgende adresser: 

Backersvej 64 (Indgang 9) 

 66 (ABA anlæg og Hjertemedicinsk Ambulatorium), 

eksisterende adresse bibeholdes 

                    66A (Kapel) 

                    68 (Indgang 10) 

Italiensvej 3 (Indgang 3) 

                   5 (Indgang 5) 

                   7 (Giv Blod) 

Kastrupvej 59A (Indgang 1) 

                    59B (Køkken) 

                    61A(Varemodtagelse) 

                    61B (Materialegård) 

                    63 (Akutmodtagelses), eksisterende adresse bibeholdes 

                    65 (Indgang 18) 
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Skiltning 

Det påhviler ejeren af ejendommen at opsætte husnummerskilte samt 

fornødne henvisningsskilte, så det er muligt at finde frem til en 

bestemt adresse. 

 

Høringssvar 

Vi hører gerne fra dig hvis du som lejer, ejer eller administrator har 

bemærkninger til forslaget. Eventuelle bemærkninger til forslaget skal 

sendes til adresser@tmf.kk.dk senest den 11. april 2016.  

 

Når høringsfristen er udløbet, vil Teknik- og Miljøforvaltningen træffe 

en afgørelse i sagen. 

 

Det videre forløb 

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. 

 

 

 

På adresseteamets vegne  

 

Zine Lange 

Teknisk Sagsbehandler  

 

 

 

 

 

 

 

 
Denne høring er sendt til følgende: 

Region Hovedstaden Jens Gordon Clausen 

Poul Heller Bunde 

jens.gordon.clausen@regionh.dk 

poul.heller.bunde@regionh.dk  

Amager Hospital Christian Johansen CJOH0059@regionh.dk 

 

 
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 i adressebekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse nr. 436 af 2. maj 2014 om vejnavne og adresser.  

Kommunen partshører ejere og lejere inden en afgørelse træffes i henhold til 

forvaltningsloven §19. 

mailto:adresser@tmf.kk.dk
https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/Pressefotos/Sider/Pressefotos-af-koncerndirektionen.aspx?rhKeywords=Jens+Gordon+Clausen
mailto:poul.heller.bunde@regionh.dk
mailto:CJOH0059@regionh.dk


59A

59B

63
65

61B

61A

1

3 5

7

64

66

68

66A

Italiensvej
Backersvej

Kastrupvej

Signaturforklaring
Eksisterende vejnavne

Kortbilag - Høring vedr. supplerende adresser til Amager Hospital
Matr.nr. 31e, Sundbyøster, København

Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Center for Bygning, BBR

Sagsnr.: 2016-0045768
8. marts 2016

57

70

Italiensvej

K
astru

p
vej

B
ackersvej


	Høringsbrev Amager Hospital
	Kortbilag Amager Hospital (høring)

