
Udvalget for teknik og miljø – 25-02-2020. 

Sagsnummer: 20/836  

Vejnavn til nyt boligområde mellem Møllevej og Ø. Skibelundvej, Askov (B) 

Administrativ indstilling 

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at 

  

• udvalget fastsætter ”Poul la Cours Vej” som vejnavn, til det kommende 
boligområde i Askov, jf. lokalplanforslag 312. 
  

• udvalget fastsætter ”Askevænget”, som vejnavn til en eventuel sekundær 

vej i det kommende boligområde i Askov jf. lokalplanforslag 312. 

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 25-02-2020 

Godkendt. 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med, at der etableres et nyt boligområde i Askov, jævnfør 

lokalplanforslag 312, er der behov for nye vejnavne.  

  

Der foreligger to udkast til en områdeplan, en som indgår i lokalplanforslaget 

og en fra bygherre. Områdeplanen fra lokalplanforslaget vil kræve et vejnavn, 

mens forslaget fra bygherre kræver to se vedhæftede bilag. På bygherrens 

forslag er stamvejen vist med rød og den sekundære vej med blåt). 

Lokalplanforslaget er stadig i et tidligt stadie, der vil derfor være usikkerhed 

om, hvordan området udformes. Derfor anmodes udvalget om at fastsætte to 

vejnavne. Hvis der kun bliver behov for et vejnavn, så benyttes det første 

vejnavn jævnfør indstillingen. 

  

Vejen Kommune har anmodet Askov Bylaug og Museet på Sønderskov om at 

sende forslag. Ligesom bygherren har fremsendt forslag til vejnavn.  

  



Samtlige forslag og forslagsstilleres begrundelser er vedhæftet. 

  

Bygherrernes forslag er Egealle. Baggrunden er, at Askov er kendt for sine 

mange Egetræer. Desuden vil der indgå opstammede egetræer i planen for 

boligområdet. De vil danne en form for allé. 

  

Askov Bylaug har tre forslag, som er prioriteret: 

  

1. Prioritet er Poul la Cour Vænget, blandt andet med henvisning til, at der 

endnu ikke er et vejnavn opkaldt efter Poul la Cour. Se de nærmere 

begrundelser i vedhæftet bilag. 

  

2. Prioritet er Askevænget, baggrunden er blandt andet, at bynavnet Askov 

formentlig er relateret til Asketræet.   

  

3. Prioritet er Nedergaard Mark, begrundelsen er, at boligområdet kommer til, 

at ligge på Nedergaards Mark.  

  

Herudover er der kommet følgende forslag, som ikke er prioriteret: 

  

• Poul la Cours Alle, med samme begrundelse som bylauget  

• Nedergaards Alle (i forslaget benyttes å, ikke aa), med samme begrundelse 
som bylauget 

• Aske Alle, med samme begrundelse som bylauget 

• Abild Alle, opkaldt efter skovæble og dermed et alternativ til Ege 

• Kratostaten (som sidevej til Poul la Cours Alle), opkaldt efter en af Poul la 

Cours opfindelser. 



  

Forslagene fra Museet er: 

  

• Poul la Cours Vej, med henvisning til hans betydning for vindmøller nationalt 
og internationalt. 

• Alternative forslag er Jacob Appels Vej og Nedergårdsvej, der er ikke givet 

nærmere forklaringer. 

  

Forslagene fra Askov Bylaug og Museet vedrører i højere grad byens og 

områdets historie end bygherrernes forslag. Især er det oplagt, at Poul la Cour 

indgår i vejnavnet, både med de begrundelser, der er kommet fra flere af 

forslagsstillerne og fordi Poul la Cour museet ligger i tilknytning til det nye 

boligområde.  

  

Askevænget foreslås som et oplagt vejnavn til en sekundær vej, fordi det mere 

end eksempelvis Ege har en mulig historisk relation til byens navn og historie. 

  

Det indstilles at udvalget fastsætter følgende vejnavne: 

1. ’Poul la Cours Vej’ til det primære vejforløb 

2. ’Askevænget’, til et eventuelt sekundært vejforløb  

Tidligere behandling 

Ingen. 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen. 

Personalemæssige konsekvenser 

Ingen. 

Retsregler og andre forskrifter 



Adresseloven og adressebekendtgørelsen. 

Høring 

Museet på Sønderskov, Askov Bylaug og Teknik & Miljø. 

 


