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Afgørelse vedrørende tre nye vejnavne på Bispebjerg Hospital 
 

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg besluttede den 31. 

oktober 2016, at tre veje på Bispebjerg hospital navngives  

 

Ebba Lunds Vej 

Elise Sørensens Vej og 

Esther Ammundsens Vej 

 

Beliggenheden af vejnavnene kan ses på vedlagte kortbilag. 

 

Navnene træder i kraft den 15. december 2016.  

 

Navngivningen medfører tilføjelse og ændring af en række adresser.   

Dialogen med hospitalet vedrørende adresser forsætter. Når de 

endelige adresser foreligger, vil i ligeledes modtage en afgørelse 

vedrørende adresserne. 

 

Begrundelse og partshøring 

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. For Bispebjerg hospital vurderede 

Københavns Kommune, at 4 nye vejnavne ville forbedre muligheden 

for at finde vej på hospitalets område.  

 

Høring af Bispebjerg Lokaludvalg, samt de berørte ejere i området: 

Region Hovedstaden, Region Hovedstadens Psykiatri, samt 

Bispebjerg hospitals administration blev foretaget i foråret 2016 med 

forlænget svarfrist 20. maj 2016.  

 

Region Hovedstaden og Bispebjerg hospital skrev i høringssvar af 

20.maj. 2016 at de finder det problematisk at alle de valgte 

kvindenavne starter med E og at fornavnet Esther indgår i to af 

vejnavnene. Desuden finder de at navnene er lange og svære at udtale 

og endelig bemærker de at det er forbundet med store omkostninger at 

omlægge det nuværende system til at skilte med fastsatte adresser. 

Bispebjerg Lokaludvalg støttede hospitalets indvendinger.  
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Teknik- og Miljøudvalget besluttede at imødekomme Bispebjerg 

Hospitals betænkeligheder ved at benævne en af vejene Nielsine 

Nielsens Vej i stedet for Ester Møllers Vej og dette forslag er sendt i 

høring. 

 

Ikrafttrædelse og skiltning  
De 3 nye vejnavne træder i kraft den 15. december 2016.  

 

Københavns Kommune sætter de fornødne vejnavneskilte op når der 

er truffet en afgørelse vedrørende Nielsine Nielsens vej. 

 

Når afgørelsen for Nielsine Nielsens vej foreligger og den endelige 

afgørelse om husnumre også er truffet, skal hospitalet selv sørge for at 

opsætte husnummerskilte samt nødvendige oversigtskort og 

henvisningsskilte. Hospitalet skal også sikre implementering af de 

fastsatte adresser på hjemmesider, i skriftligt materiale og andre steder 

hvor adresseangivelser anvendes.  

 

Københavns Kommune orienterer: Post Nord, Dong (Radius), 

Krak/Eniro, TDC, Hovedstadens Beredskab, HOFOR og 

Bladkompagniet. 

 

Hvis I har spørgsmål til sagen, er I velkomne til at kontakte os på 

adresser@tmf.kk.dk  

 

Med venlig hilsen 

 

Zine Lange 

 

 
 

Lovhjemmel og klagevejledning 

Afgørelsen er truffet i henhold til § 3a – 3g i Lovbekendtgørelse nr. 1080 af 5. 

september 2013 om Bygnings- og Boligregistrering og Bekendtgørelse nr. 436 af 2. 

maj 2014 om Vejnavne og Adresser.  

 

Klager vedrørende kommunens adresseafgørelse skal rettes til: Styrelsen for 

Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) Rentemestervej 8, 2400 Kbh. NV eller e-

mail til adresser@SDFE.dk, inden 4 uger fra modtagelsen af dette brev. Styrelsen 

for Dataforsyning og Effektivisering kan alene tage stilling til de retlige spørgsmål.  

 

Det betyder, at styrelsen vurderer, om en kommunes afgørelse er i overensstemmelse 

med de regler, der findes i BBR-loven og i adressebekendtgørelsen. Styrelsen 

undersøger, om kommunen har overholdt forvaltningsloven og de almindelige 

forvaltningsretlige regler. Dvs. om der er foretaget en forudgående partshøring, om 

der er givet korrekt klagevejledning og om afgørelsen er begrundet overfor 

borgeren. Styrelsen må ikke tage stilling til eventuelle skøn i kommunens afgørelse, 

hvis det i øvrigt er saglige skøn. 

 

mailto:adresser@tmf.kk.dk
mailto:adresser@SDFE.dk


 Side 3 af 3 

Denne afgørelse er sendt til følgende: 

Region Hovedstaden Runa Kildetoft  runa.kildetoft@regionh.dk  

Region Hovedstadens Psykiatri  Hans Danielsen hans.danielsen@regionh.dk 

Bispebjerg Hospital Mette Christensen 

Karen Grønkjær Kjeldsen 

Mette.Christensen.04@regionh.dk  

karen.groenkjaer.kjeldsen@regionh.dk  

Bispebjerg Lokaludvalg  Sekretariatet 

Lokaludvalgssekretær, Lars 

Christensen 

bispebjerglokaludvalg@okf.kk.dk 

lc@okf.kk.dk 
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