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Information om haveforeningernes vejnavne 
Ændring af stavemåde 
 

Baggrund  

Aarhus Kommune har tidligere tildelt hver af kommunens haveforeninger et 

unikt vejnavn, der afspejler haveforeningernes navne. Aarhus Kommunes 

praksis er, at der normalt kun tildeles ét vejnavn til hver haveforening. Hus-

numre tildeles de enkelte havelodder, så de svarer til lodnumrene, såfremt 

det giver en logisk stigende husnummerering, der lever op til adressebe-

kendtgørelsens regler. Adressebekendtgørelsen findes her: BEK nr 436 af 

02/05/2014 om vejnavne og adresser. 

 

Nogle af haveforeningernes vejnavne skrives anderledes 

Ændring af vejnavne med komma 

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SFDE) har pålagt Aarhus 

Kommune at ændre vejnavne, der indeholder et komma. Ændringen sker af 

hensyn til brugen af vejnavne i Danmarks grunddataregistre, hvor komma i 

et vejnavn giver anledning til fejl. For Aarhus Kommunes vedkommende dre-

jer det sig om 28 vejnavne i kommunens haveforeninger.  

 

Ændring af stavemåde 

Samtidig ændrer Aarhus Kommune yderligere på skrivemåden for enkelte 

haveforeningernes vejnavne. Det sker for at bringe vejnavnet i overensstem-

melse med haveforeningernes navne, som de fremgår af foreningernes re-

spektive hjemmesider eller skiltning, af CVR-registret eller af e-mail fra de 

enkelte foreninger. Dette vil lette vejvisning for besøgende, leverandører og 

for beredskabet. 

Fremover skrives således vejnavnet for Haveforeningen Enghave uden ”n” til 

sidst, vejnavnet for Haveforeningen Riisvangen med dobbelt ”i” og vejnavnet 

for Haveforeningen Aabrinken med ”Aa”. Desuden skrives ”af” fremover med 

småt i haveforeningernes vejnavne. 

 

De fremtidige vejnavne i haveforeningerne  

En liste over haveforeningernes nuværende og fremtidige vejnavne med de 

registrerede husnumre samt gældende postnummer er vedlagt som bilag 1. 

 

Den ændrede skrivemåde er gældende fra den 1. januar 2017. 

 

 

CBA Vejanlæg og Bydesign 
Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C 

Udsendt pr. mail 

TEKNIK OG MILJØ 
Center for Byens Anvendelse 

Aarhus Kommune 

CBA Vejanlæg og Bydesign 

Kalkværksvej 10 

8000 Aarhus C 

 

Telefon: 89 40 44 00 

 

www.aarhus.dk 
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Sagsbehandler: 

Mette Nørhede Olesen 
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Husnumrene ændres ikke  

Der vil ikke blive ændret på haveloddernes husnummer. De gældende hus-

numre kan ses i Danmarks Adresseregister (DAR) som findes her: 

http://danmarksadresser.dk/ 

 

Såfremt der er sket ændringer i antal eller beliggenhed af havelodder, som 

medfører brug for supplerende husnumre eller sløjfning af husnumre, skal 

haveforeningen henvende sig til Aarhus Kommunes adressegruppe på e-

mail adresser@aarhus.dk eller på telefon 8940 4492. Her vil I også kunne få 

hjælp til at få et overblik over haveforeningens adresser. 

 

Spørgsmål eller bemærkninger 

Spørgsmål eller bemærkninger til ovennævnte kan henvendes til Center for 

Byens Anvendelse på e-mail anlaegbyensanvendelse@mtm.aarhus.dk eller 

på telefon 8940 4495. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Mette Nørhede Olesen 

Assistent 
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