
Den 5. november 2008 

 

Retningslinjer for fastsættelse af vejnavne i Vejle Kommune 
 
Retningslinjerne beskriver kriterier og procedure for fastsættelse af vejnavne i Vejle 
Kommune. 
 
Reglerne er gældende i henhold til: 
  

• Lov om bygnings- og boligregistrering (lovbekendtgørelse nr. 767 af 12. september 
2002 med senere ændringer) samt i medfør heraf. 

• Cirkulære nr. 137 af 11. december 2002 om adresser. 
• Bekendtgørelse om vejnavne og adresser (lovbekendtgørelse nr. 1398 af 12. 

december 2006). 
• Lov om offentlige veje (lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999 med senere 

ændringer). 
• Lov om private fællesveje (lovbekendtgørelse nr. 670 af 19. august 1999 med 

senere ændringer). 
• Bekendtgørelse om vejnavnes entydighed mv. (Bekendtgørelse nr. 1313 af 

30/11/2007). 
 
I henhold til ovenstående love og cirkulære skal alle offentlige, pladser, torve og private 
fællesveje navngives. 
 
Delegering af kompetence til Vejnavnegruppen 
I Vejle Kommune er nedsat en Vejnavnegruppe.  
 
Nye vejnavne i Vejle Kommune fastsættes af Vejnavnegruppen som er nedsat af Teknisk 
Udvalg 
 
Vejnavnegruppen er sammensat af repræsentanter fra Vejle Bibliotekerne, Stadsarkivet og 
Teknisk Forvaltning. Gruppen kan ad hoc suppleres med én eller flere borgere med 
lokalhistorisk interesse/viden og med medarbejdere fra øvrige forvaltninger. 
 
Vej og Park varetager sekretariatsfunktion. 
.  
Principper for navngivning 
Vejnavne fastsættes efter følgende overordnede principper: 
 
1. Der anvendes så vidt muligt vejnavne, som kan henføres til det geografiske område 

hvor vejen er beliggende for at bevare oprindelige topografiske navne og fortælle 
stedets kulturhistorie. 
  

2. Der anvendes så vidt muligt vejnavne der indgår i emnekredse for de enkelte kvarterer, 
f.eks. blomster, nordisk mytologi, digtere, erhverv m.v. 



 
3. Vejnavnet tildeles normalt efter følgende prioritering:  

A. Lokalt stednavnestof  
B. Kvarternavnet/områdenavn eller emnekreds 
C. Evt. interessentforslag fra fx lodsejere. 
 

4. Vejnavnet fastsættes i overensstemmelse med Dansk Sprognævns Vejledning i 
retskrivning af vejnavne. 
 

5. For veje, der krydser kommunegrænsen, skal navngivningen gennemføres i fællesskab 
mellem de berørte kommuner. 
 

6. Der anvendes ikke vejnavne der refererer til nulevende personer (Vejnavnegruppen 
vedligeholder en fortegnelse over lokale personligheder der kan være kandidater til at 
lægge navn til en vej). 
 

7. Der anvendes ikke vejnavne der refererer til firmanavne o.l.  
 

8. Der må ikke anvendes vejnavne, som er enslydende inden for samme postdistrikt eller 
som forekommer andre steder i kommunen. 

 
9. Eksisterende vejnavne ændres principielt ikke, med mindre der er en særlig 

begrundelse herfor f.eks. ved deling af veje. 
 
 

Hvornår skal der navngives? 
For veje der er omfattet af en lokalplan fastsættes vejnavnet ved den endelige vedtagelse 
af lokalplanen. 
 
Vejnavnet skal ved nyanlæg af veje der ikke er omfattet af en lokalplan være fastsat 
senest ved ibrugtagningen af vejen. 
  
Ved eksisterende veje hvor der sker ændringer der kan begrunde tildeling af et nyt vejnavn 
fastsættes vejnavnet umiddelbart efter partshøringen hos de berørte parter og træder i 
kraft senest 3 måneder herefter. 
 
 
Andre myndighedsgodkendelser 
For hovedlandeveje fastsættes vejnavnet efter forhandling med Vejdirektoratet. 
. 
 
Partshøring 
Ved fastsættelse af vejnavne til nye offentlige veje, torve, pladser mm. vurderer 
Vejnavnegruppen om der skal gennemføres en partshøring 
 
Fastsættelse af vejnavne for interne, private veje, eller fastsættelse af adgangsadresser til 
sådanne vejnavne skal ske i samråd mellem Vejnavnegruppen og grundejeren. I tilfælde 
af uenighed træffes afgørelsen af Vejnavnegruppen. 



 
Ved ændring af et vejnavn fremlægges et forslag til navn til partshøring hos de berørte 
parter. Efter klagefristens udløb besluttes det nye vejnavn endelig af Vejnavnegruppen. 
 
Ajourføring af vejregister 
Efter fastsættelse af vejnavnet indføjes dette sammen med andre oplysninger om 
vejforholdene i kommunens vejregister. 
 
Information om vejnavne 
I de tilfælde, hvor der ikke er fastsat et vejnavn i forbindelse med endelig vedtagelse af en 
lokalplan, informeres Teknisk Udvalg om fastsættelse af nye vejnavne. 
 
I alle tilfælde informeres de berørte grundejere/lodsejere, relevante virksomheder, 
institutioner og øvrige myndigheder informeres om fastsatte vejnavne. 
 
Klager over tildelt vejnavn: 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 


