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Overskrift
Nyt vejnavn til del af Højkildevej og den nye omfartsvej ved Ørum

Beslutningstema
Udvalget for Teknik skal tage stilling til et nyt vejnavn for Højkildevej mellem Højkildevej nr. 
80 og Højløkkevej og den ny omfartsvej ved Ørum

Økonomi
Ingen bemærkninger

Personale

Historik

Sagsfremstilling
I forbindelse med etablering af omfartsvejen vest om Ørum, lukkes Højkildevej ved krydset 
med Nørremarksvej. Vejstykket mellem dette kryds og ejendommen Højkildevej 80 vil 
fremover kun være åbent for cyklende og gående færdsel, se nedenstående

Derfor skal den del af Højkildevej, som ligger nord for nr. 80, have et nyt vejnavn, hvilket 
vil berøre ejendommene Højkildevej 80-92 og 33-47 – i alt 8 ejendomme.
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Administrationen har foreslået, at vejnavnet Højløkkevej der støder til Højkildevej fra nord 
videreføres til Ørumvej, som skitseret nedenfor.

Vejnavneændringen har været i høring ved de berørte parter, og der er efterfølgende 
indsendt flere alternative forslag - indsat nedenfor med administrationens bemærkninger.

Bemærkninger til forslaget: 
Styrelsen for Dataforsyning, hvorunder regler for vejnavne og adresser hører, fraråder at 
vejnavne er snævert knyttet til et tidsbestemt forhold, fx navn på en virksomhed eller et 
produkt fra en virksomhed.

Bemærkninger til forslaget:
Vejnavnet Ålykke er allerede brugt i Kommunen, og normal praksis i kommunen er at Å 
skrives med bolle Å.

I følge Geodatastyrelsens baggrundskort hedder gården Højkildevej 47 – Åløkke (med ø)

Fra ejerne af Højkildevej 45,47 og 92 er der forslået Aalykke eller Aalykkevej.

Begrundelsen for navnet er, at gården Højkildevej 47 hed Ålykke og den gamle 
grusgrav overfor, som går næsten til Ørum har hørt til Ålykke i mere end 150 år

Fra HM Entreprenør A/S er der foreslået Grusgravvej eller Ved grusgraven

Højløkkevej
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For en afklaring vedrørende stavemåden har administrationen kontaktet ejeren af gården og 
fortalt om navnet Åløkke og dets betydning.

Ejeren fortæller, at det nok er rigtigt, at gården oprindelig hed Åløkke, men at de har fået 
foræret et træskilt, hvor der står Aalykke, hvorfor han havde foreslået det stavet med y

Med hensyn til forslag om dobbelt A i stedet for Å fortæller ejer, at de kun havde foreslået 
vejnavnet med Aa, hvis nogen i fremtiden ville have en hjemmeside eller andet digitalt, 
hvor vejnavnet indgår som søgeord.

Han synes i øvrigt, at vejnavnet Åløkkevej er helt i orden, bare vejnavnet ikke bliver 
Højløkkevej eller Grusgravvej o.lign..

Kommunikation
Afgørelsen meddeles til ejere, forsyningsselskaber, Post Danmark, Alarmcentral m.fl..

Lovgrundlag
 Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering, LBK nr. 1080 af 5. 

september 2013, § 3
 Bekendtgørelse om vejnavne og adresser, BK nr. 436 af 2. maj 2014, § 3

Indstilling
Administrationen indstiller at vejen navngives Åløkkevej


