
 

 

KØBENHAVNS KOMMUNE 

Teknik- og Miljøforvaltningen 

Center for Byplanlægning 

Byplan Nord  

 

Njalsgade 13 

Postboks 348 

2300 København S 

 

Telefon 

33663366 

 

E-mail 

A09T@tmf.kk.dk 

 

EAN nummer 

5798009493149 
 

 

Til alle lejere i Hf. Borgervænget  

   

      

 

 

 

 

 

Partshøring om ændring af vejnavn og fastsættelse af adresser  

 

Som følge af en fysisk vejomlægning er Borgervænget blevet delt i 

to adskilte vejstykker. Den ene del af Borgervænget skal derfor 

have et nyt navn. Københavns Kommunes Vejnavnenævn foreslår 

at ændre navnet for en del af Borgervænget til Jean Sibelius Gade 

jf. kortet:  

 

 
 

 

Langs banen ligger Hf. Borgervænget. Haveforeningen har ikke i dag 

en registreret adresse, men låger på lod 4-38 åbner direkte til fortovet.  

Der er kommet nye adresseregler i maj – derfor er Københavns 

Kommune nu i gang med at fastsætte adresser for en række områder 

der i dag ikke har tilstrækkelig mange adresser.  I vedlagte skrivelse: 

’Nyt om adresser for kolonihaveområder’ kan I læse mere om 

tankerne bag de nye regler.  

 

Jeres haveforening er et af de steder hvor der i dag er ingen, kun én 

eller ganske få officielle adresser.  I forbindelse med ændringen af 

01-12-2014 

 

Sagsnr. 

2014-0211134 

 

Dokumentnr. 

2014-0211134-2 

 

Forslag: 

Jean Sibelius Gade 
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vejnavnet vil KK derfor også fastsætte adresser for alle lodder i hf. 

Borgervænget.  

 

De fremtidige adresser vil være:  

 

På de to kort på side 4 kan I se forslagene til adresser indtegnet 

med blåt.   

  

Begrundelse for ændring af vejnavnet 

Borgervænget er blevet permanent opdelt i to adskilte vejstykker. 

Den er spærret for biltrafik ved Kildevældsskolen og 

Kildevældsparken. Dermed er Borgervænget ikke længere et 

sammenhængende færdselsareal. Den er blevet til to helt adskilte 

veje. Det kan skabe forvirring med at orientere sig og finde vej. 

Derfor skal den ene vejhalvdel have nyt navn, så det bliver nemt at 

finde vej for ambulancer og besøgende m.v. Den anden halvdel af 

vejen kan beholde navnet Borgervænget.  

 

Den østlige del af Borgervænget ændrer navn  

Navnet ændres for den østlige del af Borgervænget, fordi denne vejdel 

har de højeste husnumre. Det passer derfor bedst med den 

eksisterende husnummerrække, at ændre vejnavnet for den østlige del.   

 

Begrundelse for navnet Jean Sibelius Gade  

Borgervængets østlige del er tæt på ”Musikerbyen”, hvor vejene har 

navne efter ældre klassiske danske og nordiske komponister. 

Vejnavnenævnet foreslår derfor, at det nye navn hentes fra det samme 

tema. Jean Sibelius (1865 – 1957) var en finsk komponist. Han er 

internationalt anerkendt bl.a. for syv symfonier og desuden 

symfoniske digte, herunder værkerne Finlandia og Karealia Suite. En 

del af musikken fra Finlandia er anvendt som soundtrack til filmen 

Die Hard II.  

 

Lovgrundlag  

Kommunen har ansvaret for at fastsætte vejnavne og adresser. 

Vejnavne og adresser skal fastsættes sådan, at det er nemt at finde vej. 

Reglerne om vejnavne og adresser findes i BBR-lovens §§ 3a-3f, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1080 af 5. september 2013 om Bygnings- og 

Boligregistrering. Reglerne findes desuden i bekendtgørelsen nr. 436 

af 2. maj 2014 om vejnavne og adresser. I denne bekendtgørelses § 5, 

fremgår det, at vejnavne skal fastsættes sådan, at de betegner et 

bestemt sammenhængende færdselsareal. Det overordnede hensyn er, 

at trafikanter og andre skal kunne regne med, at når de har fundet det 

rigtige vejnavn, så er de også på rette spor.       

 

Ejer Hidtidig adresse Fremtidig adresse 

Københavns Kommune Hf. Borgervænget Jean Sibelius Gade 6-72 
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Høring 

Vi hører gerne fra dig hvis du har bemærkninger til forslaget. Skriv til 

vejnavn@tmf.kk.dk så vi har brevet senest 30. januar 2015. 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 Rasmussen Wegeland 

Akademisk fuldmægtig  
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Kort 1 over adresser der ændres  

 
 
Kort 2 over adresser der ændres   

 

 
 


