
KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Anvendelse

BBR

Njalsgade 13
Postboks 416
2300 København S

Telefon
3366 3592

E-mail
adresser@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

Til alle lejere i Hf. Frem
Louis Pios Gade 
2450 København SV

Partshøring vedr. adresser for Hf. Frem, matr. nr. 147 Kongens 
Enghave, København

Der er kommet nye adresseregler i maj 2014 – 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 kun er et par 
enkelte adresser.  Vi har derfor været i dialog med bestyrelsen, og vi 
fremsender hermed nu et forslag til adresser for Hf. Frem.

Ved fastsættelsen af adresserne, har vi så vidt muligt taget hensyn til 
de eksisterende forhold. Samtidig med at vi tager hensyn til de regler 
og rammer, der fremgår af bekendtgørelse om adresser 
(Bekendtgørelse nr. 436 af 02/05/2014 om vejnavne og adresser).

Forslag til adresser
Formålet med at give autoriserede adresser, er at kunne finde vej. 
Reglerne er derfor meget specifikke i forhold til at en vej ikke kan 
hedde det samme, når den er delt i to eller flere dele. Ifølge 
bekendtgørelse om vejnavne og adresser §5, skal et vejnavn således 
betegne ”et nærmere bestemt sammenhængende færdselsareal”. Det er 
derfor ikke muligt at fastsætte foreningens navn til alle havelodder i 
foreningen. 

Havelodderne 1-13 har alle indgang fra Gustav Bangs Gade og vil få 
husnumre hertil.

Havelod 14 har direkte og selvstændig adgang til Louis Pios Gade, 
hvorfor vi foreslår at dette havelod, affaldsområdet og fælleshuset får 
adresser til Louis Pios Gade. 

Resten af Hf. Frem ligger i en klynge og gør brug af den samme 
interne sti. I samråd med bestyrelsen vil vi navngive denne sti Hf. 
Frem, samt fastsætte husnumre til dette vejnavn. Vi foreslår, at 
husnumrene bliver identiske med de nuværende lodnumre, i 
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modsætning til normal praksis, hvor en vej altid begynder med 
husnummer 1 og har ulige henholdsvis lige numre på hver side af 
vejen. Begrundelsen ligger i størrelsen på området, og at vi ikke 
vurderer, at en ændring vil fremme orienteringen. Desuden er 
lodnumrene forholdsvis fortløbende og systematiske.      
Hf. Frem vil indgå i adressen som et supplerende bynavn for de 
havelodder der får adresser til henholdsvis Gustav Bangs Gade og 
Louis Pios Gade.

De fremtidige adresser i Hf. Frem vil være:

Hf. Frem 15 – 46
2450 København SV

og 

Gustav Bangs Gade 2 - 26 
Hf. Frem
2450 København SV     

samt 

Louis Pios Gade 2 - 6
herunder              4 (affaldsplads)                              
                          6 (fællesbygning)                
Hf. Frem
2450 København SV

På vedlagte kortbilag kan I se forslaget til adresser indtegnet med 
henholdsvis sort skrift for adresser til Gustav Bangs Gade, grøn skrift 
for adresser til Louis Pios Gade, og hvid skrift for adresser til Hf. 
Frem. 

Eksempel på hvordan de fremtidige adresser skrives:
Uno Heldmann               
Hf. Frem 23
2450 København SV

Xxx Xxxxxx
Gustav Bangs Gade 2
Hf. Frem
2450 København SV

Xxx Xxxxxx
Louis Pios Gade 2
Hf. Frem
2450 København SV
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Det videre forløb
Har I bemærkninger til forslaget, hører vi gerne fra jer på 
adresser@tmf.kk.dk inden den 24. oktober 2016.
Skriv gerne i emnefeltet hvilken haveforening det drejer sig om, og 
angiv også gerne i mailen hvilken have I bor i. 

Når høringsfristen er udløbet, vil Teknik- og Miljøforvaltningen træffe 
beslutning i sagen. Eventuelle indkomne bemærkninger vil indgå i 
behandlingen. Når der er truffet beslutning i sagen, får I et brev med 
angivelse af de endelige adresser, og hvornår de træder i kraft. 

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

Med venlig hilsen
På adresseteamets vegne 

Anette Møller Rasmussen
Teknisk sagsbehandler 

Lovhjemmel:
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 02/05/2014 om vejnavne og adresser.
  


