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Galgebakken skal have nye adresser 

Det er planlagt at de nye adresser i Galgebakken - træder i kraft i uge 44. 

Der har i længere tid være arbejdet med, at Galgebakken skal have nye 
adresser. I et tidligere brev til bestyrelsen, vedlagt som bilag, beskrives 
baggrunden for, hvorfor adresserne skal ændres. Der har været stemt om 
forslagene til de nye adresser på beboermøder og i samarbejde med 
skilteudvalget, er der blevet aftalt en proces for ændring af adresserne. Der 
blev lavet fem forskellige forslag, som blev suppleret med yderligere fire 
forslag, og på et beboermøde i december 2019 blev den endelige løsning 
valgt.  

Der er vedlagt et skema over de nuværende og de fremtidige adresser med 
dette brev. På www.gbakken.dk ligger der et oversigtskort, der viser de nye 
husnumre, samt det øvrige materiale. 

Du har mulighed for at komme med bemærkninger til 
adresseændringerne. Eventuelle bemærkninger kan sendes til 
kort@albertslund.dk, inden den 28. oktober 2022. 

Videre forløb 
Som beboer i Galgebakken skal du ikke selv ændre din adresse. Albertslund 
Kommune ændrer din adresse, og der bliver sendt et nyt sundhedskort til dig, 
som ikke koster noget. Der kan gå et par uger inden du modtager dit nye 
sundhedskort, men indtil da kan det gamle kort stadig bruges. 
Dette gælder også, hvis du er genhuset. 

Alle offentlige registre får automatisk den nye adresse. Det samme gælder for 
PostNord, som automatisk eftersender breve, blade og magasiner til den nye 
adresse i 6 måneder.  

I Galgebakken bliver de nuværende husnumre siddende, mens renoveringen 
pågår, for ikke at skabe unødig forvirring for byggesagen. Det vil sige, at både 
det nuværende og fremtidige husnummer begge vil være der i en periode. 

Firma på adressen 
Dem, der har et CVR-nummer registreret på adressen, skal være 
opmærksomme på, at I selv skal gå ind på www.virk.dk og ændre jeres 
adresse. 

http://www.gbakken.dk/
mailto:kort@albertslund.dk
http://www.virk.dk/
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Kommunen har som adressemyndighed ansvaret for at fastsætte alle 
vejnavne, adresser og supplerende bynavne i kommunen. Reglerne om 
vejnavne, adresser og supplerende bynavne findes i adresseloven og i 
adressebekendtgørelsen.  
 
De foreslåede ændringer har baggrund i følgende regler: 
 
Adressebekendtgørelsens 
• § 46, stk. 1, hvorefter kommunen skal foretage de nødvendige ændringer 

af en adresse, hvis der opstår forhold eller kommunen bliver opmærksom 
på forhold, som ændrer forudsætningerne for f.eks. det vejnavn eller 
husnummer, der indgår i adressen, jf. § 12. 

• § 1, stk. 2, hvorefter vejnavne, adresser og supplerende bynavne 
fastsættes under hensyntagen til, at enhver, på lettest mulige måde, 
herunder ved brug af navigationssystemer, kan orientere sig og finde 
frem.] 

• § 12, stk. 3, hvorefter. Adressens husnummer betegner den udefra 
kommende adgang, dvs. indgangsdør eller lignende, til den bygning, som 
adressen ligger i. Giver indgangsdøren adgang til flere adresser, er 
husnummeret fælles for disse. 

• §14, Stk. 2. Vejpunktet placeres, så det repræsenterer det sted på den 
navngivne vej, der er adgangsgivende til adressen, jf. dog stk. 3. 

• §16, Stk. 2. Et husnummer består af indtil 4 tegn. Et husnummer består 
altid af et tal i intervallet fra 1 til 999, som eventuelt kan være suppleret af 
ét stort bogstav fra A til Z, uden mellemrum mellem tal og bogstav. Et 
eventuelt bogstav er en del af husnummeret. Husnumre med og uden 
bogstav er ligestillede. På grund af risikoen for forveksling må bogstaverne 
I, J, O og Q dog ikke benyttes i et nyt husnummer, eller når et husnummer 
ændres. 

 
 
Bilag: 
• Brev fra 2019 med beskrivelse af baggrunden for ændringen 
• Liste med de nuværende og fremtidige adresser 
• Folkeregistrets orienteringsbrev omkring ændring af din adresse 
 
Bilag der ligger på hjemmesiden www.gbakken.dk: 
• Oversigtskort over de nye husnumre 
 

 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Camilla Schadegg 
 
Email: kort@albertslund.dk 
Dir. telefon: 43 68 67 15 
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