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Høring om ændringsforslag for 2 vejnavne på hhv. Bispebjerg 
Hospital og Rigshospitalet.

Den 31.10 2016 godkendte København Kommunes Teknik- og 
Miljøudvalg vejnavnenævnets indstilling til vejnavne på 
Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital med følgende ændringsforslag:

 At en vej på Bispebjerg Hospital navngives Nielsine Nielsens 
Vej pr. 1. januar 2017 og 

 At en vej på Rigshospitalet navngives Esther Møllers vej 
pr.1.januar 2017. 

Forslag til ombytning af de to vejnavne fremgår af vedlagte kortbilag. 

Begrundelse 
Tidligere i 2016 blev der udsendt en høring om navngivning af veje på 
Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital. Dengang blev det foreslået, at 
en vej på Bispebjerg Hospital skulle navngives Esther Møllers Vej og 
at en vej på Rigshospitalet skulle navngives Nielsine Nielsens Vej. 
Teknik- og Miljøudvalget har på baggrund af de indkomne 
høringssvar besluttet at ændre det oprindelige forslag således, at 
Nielsine Nielsens Vej bliver navnet på en af de tre publikumsrettede 
veje på Bispebjerg Hospital. Ændringen imødekommer det 
oprindelige høringssvar fra Bispebjerg Hospital om, at hospitalet fandt 
det betænkeligt med to vejnavne, der starter med Esther.   

Baggrunden for de foreslåede vejnavne, indstillingen, samt resultatet 
af høringsprocessen kan læses i sin fulde ordlyd på Københavns 
kommunes hjemmeside www.kk.dk, under punkt 17 i referatet fra
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 31.10 
(http://www.kk.dk/indhold/teknik-og-miljoudvalgets-
modemateriale/31102016/edoc-agenda/94c1607d-c6ca-46ec-a13b-
1226d7f5364c/61eac0b4-1122-431d-82b9-c3393d979522).

Fornyet høring
Ændringsforslaget er så væsentlig en ændring af det oprindelige 
forslag, at det skal i fornyet høring blandt de berørte parter.

Jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. oktober 2016 skal 
ændringsforslaget være på plads den 1. januar 2017. Det betyder, at de 
indkomne høringssvar skal forelægges for Teknik- og Miljøudvalget 
den 19. december 2016. Eventuelle bemærkninger til 
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ændringsforslaget skal derfor sendes, så vi har dem senest den 
18.11.2016 kl. 12. Bemærkninger sendes til Vejnavn@tmf.kk.dk.

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 i få tilsendt en 
afgørelse. Hvis i har spørgsmål til sagen, er i velkommen til at 
kontakte os.

Med venlig hilsen

Kirsten Rasmussen Wegeland

Sekretær for vejnavnenævnet

Denne høring er sendt til følgende:
Region Hovedstaden Runa Kildetoft runa.kildetoft@regionh.dk
Region Hovedstadens 
Psykiatri

Hans Danielsen hans.danielsen@regionh.dk

Rigshospitalet Regitze Kristiane Rugholm regitze.rugholm@regionh.dk
Bispebjerg Hospital Mette Christensen

Karen Grønkjær Kjeldsen
Mette.Christensen.04@regionh.dk
karen.groenkjaer.kjeldsen@regionh.dk

Bispebjerg Lokaludvalg bispebjerglokaludvalg@okf.kk.dk
Østerbro Lokaludvalg oesterbrolokaludvalg@okf.kk.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.


