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Retningslinjer for navngivning af pladser og veje  
i Frederiksberg Kommune. 

Godkendt af Kommunalbestyrelsen 25.02.2019 

 
Retningslinjerne beskriver lovgrundlag, principper og procedure for navngivning af pladser 
og veje i Frederiksberg Kommune. 
 
Lovgivning 
Navngivning af pladser og veje skal ske i henhold til gældende lovgivning:   
 

 Bekendtgørelse om vejnavne og adresser (Lovbekendtgørelse nr. 271 af 13.04.2018). 

 Lov om offentlige veje (Lovbekendtgørelse nr. 671 af 09.09.2009 med senere 

 ændringer). 

 Lov om private fællesveje (Lovbekendtgørelse nr. 670 af 12.08.1999 med 

 senere ændringer). 

 Lov om bygnings- og boligregistrering (Lovbekendtgørelse nr.160 af 08.02.2010. 

 Cirkulære nr. 137 af 11.12.2002 om adresser. 

 Bekendtgørelse om vejnavnes entydighed mv. (Lovbekendtgørelse nr. 1313 af 

 30.11.2007). 
 
 
Principper for navngivning 
Plads og vejnavne fastsættes efter følgende overordnede principper: 
 
1. Der anvendes så vidt muligt plads- og vejnavne, som kan henføres til det geografiske 

område, hvor vejen er beliggende, med henblik på at bevare oprindelige topografiske 
navne, fortælle stedets kulturhistorie og lette stedgenkendelse. 

 
2. Der anvendes så vidt muligt kun personnavne ved navngivning af pladser og veje, når 

den omhandlede person har særlig tilknytning til Frederiksberg. 
 

3. Der anvendes ikke plads- eller vejnavne der refererer til nulevende personer 
 
4. Der anvendes så vidt muligt plads- og vejnavne, der indgår i temaet for det enkelte 

kvarter, f.eks. landsdele, fugle eller revykunstnere. 
 

5. Som udgangspunkt ændres eksisterende plads- eller vejnavne kun, hvis der er særligt 
tungtvejende grunde hertil. 

 
6. Plads- og vejnavne fastsættes i overensstemmelse med Dansk Sprognævns vejledning 

i retskrivning af vejnavne. 
 
7. Der anvendes kun navne, der er godkendt af ’Danmarks Adresse Register’ (Jf. 

’Bekendtgørelse om Vejnavne og Adresser’ §6 stk.2 må et nyt navn ikke fastsættes, 
når det samme eller næsten enslydende vejnavn allerede er reserveret eller anvendt 
inden for en radius på 15 km). 
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Partshøring 
Ved fastsættelse af vejnavne til nye offentlige pladser og veje mv., eller ved evt. ændring 
af eksisterende stednavne, vurderer By-, Kultur- og Miljøområdet hvorvidt, og i hvilket 
omfang, der skal gennemføres en partshøring i det pågældende område. 
 
I henhold til § 9 a i Lov om bolig- og bygningsregistrering kan afgørelse om vejnavne, for 
så vidt angår retslige spørgsmål, påklages. Klagen skal inden 4 uger fremsendes til 
Erhvervs- og Boligstyrelsen. 
 
 
Procedure  
Navngivning af pladser og veje besluttes i Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra By- og 
Miljøudvalget.  
 
By-, Kultur- og Miljøområdet ajourfører en ’Plads- og Vejnavnebank’, der løbende 
suppleres efter By- og Miljøudvalgets godkendelse af de enkelte navneforslag.  
 
Når et navn er godkendt til at indgå i kommunens ’Plads- og Vejnavnebank’ skal navnet 
søges forhåndsreserveret i ’Danmarks Adresse Register’, så det sikres, at de fremadrettet 
kan anvendes til navngivning på Frederiksberg. 
 
’Plads- og Vejnavnebanken’ danner som udgangspunkt grundlag for fastsættelse af navne 
til offentlige pladser, veje m.v.  
 
Når et navn er besluttet til en bestemt lokalitet, oprettes det endeligt i ’Danmarks Adresse 
Register’. 
 
Skilte udføres med den særlige ’Frederiksbergskrift’, der er udviklet som en let læselig 
skrift til vejskilte. Skiltene suppleres, så vidt muligt, med en kort undertekst, der giver 
oplysning om navnet, der er anvendt på det pågældende skilt. 
 
Alle nye skilte udføres i aluminium med grafitgrå bundfarve (RAL 7021) og hvid reliefkant 
og relieftekst (RAL 9016) i h.t. ’Designmanual for Byudstyr i Frederiksberg Kommune’.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


