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300. Vejnavnebank - Status

Åbent - 05.01.01-G01-1-12

Overskrift

Plads- og vejnavnebank - Status

Resumé

By- og Miljøområdet har, efter Frederiksberg Bladet opfordring til borgerne om at indsende forslag til 
vejnavne, modtaget adskellige navneforslag. Forvaltningen har på baggrund heraf opdateret "Plads-og 
Vejnavnebank". By- og Miljøudvalget skal med denne sag tage stilling til, hvilke forslag, der skal forblive i 
Plads- og Vejnavnebanken og tage stilling til, hvilke forslag, der evt. skal reserveres i Danmarks Adresse 
Register.
 
By- og Miljøområdet har også modtaget et forslag til navngivning af et vejstykke ved Hostrupsvej samt af 
stiforbindelsen mellem Nyelandsvej og Solbjerg Plads. Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt disse forslag til 
godkendes. 

Beslutning

By- og Miljøudvalget indstiller,
1. at det blinde vejstykke, syd for og parallelt med Hostrupsvej, navngives Hostrupsvænge,
2. at stiforbindelse mellem Nyelandsvej og Solbjerg Plads navngives Solbjerg Passage. 
 
Udvalget udsatte indstillingspunkt 1 i sagen, idet de anmodede om forvaltningens forslag til principper for 
navngivning.

Indstilling

By- og Miljøområdet indstiller, 
1. at navneforslagene i Plads-og Vejnavnebank (Rev. 03.09.2018) gennemgås med henblik på fjerne de 
navneforslag, der ikke vurderes relevante til navngivning på Frederiksberg, 
2. at det blinde vejstykke, syd for og parallelt med Hostrupsvej, navngives Hostrupsvænge,
3. at stiforbindelsen mellem Nyelandsvej og Solbjerg Plads navngives Solbjerg Passage. 

Sagsfremstilling

Efter opfordring i Frederiksberg Bladet om, at borgerne kan indsende forslag til navne, der kan anvendes 
ved navngivning af pladser og veje på Frederiksberg, har By- og Miljøudvalget modtaget adskillige 
navneforslag. 
 
By- og Miljøudvalget udsatte den 23. oktober 2017 stillingtagen til navneforslagene i den daværende 'Plads-
og Vejnavnebank'. Frederiksberg Kommunes 'Plads- og Vejnavnebank' er siden suppleret med de senest 
indkomne navneforslag, der forelægges med denne sag til vurdering i By- og Miljøudvalget.
 
Alle indkomne forslag er således umiddelbart indført i Plads- og Vejnavnebank (bilag 3). By- og 
Miljøudvalget anmodes om at gennemgå denne med henblik på at vurdere, hvilke forslag, der fortsat skal 
forblive i Plads- og Vejnavnebanken, som en "bruttoliste". Udvalget anmodes tillige om eventuelt at 
tilkendegive, hvilke forslag der kan have en så stor relevans, at de bør søges forhåndsreserveret i 
"Danmarks Adresse Register" (DAR), så det sikres, at de fremadrettet kan anvendes til navngivning på 
Frederiksberg. DAR, der blev etableret 7. maj 2018, er Danmarks nye autoriserede register for adresser og 
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vejnavne, hvor potentielle vejnavne kan reserveres. Forvaltningen har løbende reserveret oplagte 
navneforslag i DAR, hvilket fremgår af navnelisten i 'Plads- og Vejnavnebank'
 
By- og Miljøområdet finder umiddlebart, at alle indkomne navneforslag kan være relevante til navngivning af 
lokaliteter på Frederiksberg. Forslagene omhandler person- og stednavne, som i forskellig udstrækning har 
tilknytning til Frederiksberg. Om de enkelte forslag i givet fald vil kunne anvendes, afhænger af bl.a. af 
omgivelser, funktion og historie forbundet med de lokaliteter (veje, pladser m.v.), som fremadrettet vil skulle 
navngives eller omdøbes.
Forvaltningen har gennemgået kommunen med henblik på at lokalisere pladser og anlæg med potentiale til 
navngivning - j.f. bilag 1 og 2: 'Oversigt over unavngivne pladser og anlæg på Frederiksberg'. (De foreslåede 
lokaliteter på bilag 1 er nummererede, så de svarer til sidetallet i bilag 2, hvor stederne er visualiseret).
 
Forvaltningen foreslår, at der i et delområde med flere navngivningsmuligheder, eller langs et vej- /stiforløb, 
kunne vælges et tema i navngivningen. F.eks. kunne pladserne langs Den Grønne Sti navngives efter 
betydningsfulde kvinder med relation til Frederiksberg, eller efter personer, der beskæftigede sig med kunst 
eller musik og havde relationer til Frederiksberg.
 
På baggrund af opfordring fra beboerne i ejendommen med adresse Hostrupsvej 20B og 20C foreslås 
navngivning af vejstykket med parkering langs den Grønne Sti, syd for og parallelt med Hostrupsvej j.f. bilag 
4. Beboerne melder om gentagne problemer med, at postbude, leveringstjenester m.v. ikke kan finde 
adresserne på det, der er den eneste bygning på dette blinde vejstykke af Hostrupsvej. By- og Miljøområdet 
foreslår, at vejstykket navngives Hostrupsvænge. 
 
På opfordring fra Søren Palsbo, Sprogøvej 5, foreslår By- og Miljøområdet, at stiforbindelsen mellem 
Nyelandsvej og Solbjerg Plads navngives Solbjerg Passage, så borgerne i højere grad inviteres til at benytte 
stiforbindelsen. Palsbo har selv foreslået navnet Nyelands Passage, men forvaltningen vurderer, at Solbjerg 
Passage vil være et mere hensigtsmæssigt stinavn, da Solbjerg Plads er en mere præcis destination end 
Nyelandsvej. 
 
By- og Miljøområdets vurdering:
By- og Miljøområdet vurderer umiddelbart, at personnavnene i 'Plads- og Vejnavnebank' kan være relevante 
til navngivning, men det anbefales, at der sikres en tydelig relation mellem personen og Frederiksberg.
Det er afgørende, at Frederiksbergs Plads- og Vejnavnebank prioriteres i forhold til, hvilke navneforslag der 
skal søges reserveret i DAR, så navnene fremadrettet kan anvendes til navngivning på Frederiksberg. 
Tilsvarende bør navneforslag, der vurderes til ikke at være relevante til navngivning på Frederiksberg, udgå 
af listen.
 
Navngivning af vejstykket syd for og parrallelt Hostrupsvej vil være hensigtsmæssigt i forhold til at kunne 
præcisere pågældende adresser for ambulancekørsel, post m.v.
 
Tilsvarende vil det være hensigtsmæssigt og oplysende overfor borgerne, at navngive stiforbindelsen 
mellem Nyelandsvej og Solbjerg Plads.

Økonomi

Udgiften til eventuel ny skiltning på pladser og veje vil kunne afholdes indenfor eksisterende driftsbudget for 
området.

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

By- og Miljøudvalget, M, K
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Bilag

 Bilag 1 -Unavngivne Pladser, PDFkort
 Bilag 2 - Unavngivne pladser m.v. Visualisering
 Bilag 3 - Vejnavnebank (03.09.2018)
 Bilag 4 - Hostrupsvej 20B og 20C

 

Bilag/Punkt_300_Bilag_1_Bilag_1_Unavngivne_Pladser_PDFkort.pdf
Bilag/Punkt_300_Bilag_2_Unavngivne_pladser_mv_Visualisering.pdf
Bilag/Punkt_300_Bilag_3_Bilag_3__Vejnavnebank_03092018.pdf
Bilag/Punkt_300_Bilag_4_Bilag_4__Hostrupsvej_20B_og_20C.pdf
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