?
Synlige adresser
– Danmarks vigtigste vejviser

En korrekt adresse kan betyde alt
I hverdagen kan en ukorrekt adresse være
årsag til irritation og tidsspilde for mange.
Men sker der en ulykke, regner vi med at
ambulance, politi eller brandvæsen når hurtigt
frem – uden omvej. Desværre sker det hver
dag, at hjælpen forsinkes, fordi det er svært at
finde den rigtige adresse.

“

Det kan skyldes, at husnummerskiltet mangler,
er svært at se, eller at nummeret afviger fra,
hvad kommunen har registreret.

“I værste fald kan det koste menneskeliv,
hvis vi bliver forsinket på grund af fejlinformationer om en adresse, eller fordi
husnummerskiltet mangler.”
Jesper Ingeman-Petersen, Stationsleder,
Falck Lyngby
Adresserne er Danmarks vigtigste vejviser.
Derfor er det vigtigt, at vejnavne og husnumre
er korrekte, og at de er skiltet tydeligt.

Hvem fastsætter adresserne?
I Danmark er det kommunerne, som fastsætter
alle vejnavne og husnumre. Opdager du fejl
eller mangler, skal du derfor henvende dig til
din kommune, som så vil tage stilling til, hvad
der skal gøres.
Kommunen er også eneste instans, som har
pligt til at registrere adresserne i et register og
i et elektronisk kort.
Oplysningerne om de rene vejnavne og husnumre stilles til rådighed for virksomheder,
myndigheder og borgere. Kommunernes
personoplysninger, f.eks. om navngivne personer og deres bopæl, beskyttes derimod af
lovgivningen.

Hvem bruger kommunens
adresseoplysninger?
Når 112-alarmcentralerne i løbet af få sekunder
kan finde adressen på et elektronisk kort, skyldes det, at man anvender kommunernes data.
Taxiselskaber og mange andre virksomheder
benytter samme teknik til at finde hurtigt frem.

“

Ringer man 112 er det derfor vigtigt at bruge
den korrekte adresse. Adresser, som kun
bruges lokalt eller som kun kendes i folkemunde, vil være dårlig hjælp for alarmcentralen.

“Når folk ringer 112, skal vi først og
fremmest vide, hvor ulykken er sket. Ofte
er det trafikanter, som ikke har lokalkendskab, der ringer til os. I så fald er det
vigtigt, at der er tydelige skilte med de
rigtige vejnavne og husnumre, som kan
vise, hvad adressen er.”
Erling Larsen, Rigspolitiet, 112-sekretariatet.

Hvem har ansvaret for skiltning af
adressen?
Det er ejeren af ejendommen, der har ansvaret
for at opsætte synlige og letlæselige husnummerskilte, som passer med de adresser,
kommunen har fastsat.
Skilte med vej- eller gadenavn er det derimod
næsten altid kommunen, som har ansvaret for.
Uanset hvem der har ansvaret, er gode og
tydeligt skiltede adresser vigtige for alle, som
bor eller færdes i området.

Hvordan skal et husnummerskilt
sidde?
I nogle kommuner findes der særlige regler
for husnummerskilte. Hvis du er i tvivl, bør du
derfor kontakte din kommune. Her er nogle
nyttige tommelfingerregler:
• Husnummerskiltet skal være synligt fra vejen.
• Skiltet skal kunne ses af en, som sidder i en
bil, og som ikke har tid til at stige ud for at
spørge om vej.
• Skiltet må ikke være skjult af buske og træer
om sommeren – eller forsvinde i en snedrive
om vinteren.
• Skiltet bør ikke sidde på den oplukkelige del
af en havelåge – når lågen står åben, vil
skiltet være svært at se.

• Tal og bogstav skal være tilstrækkeligt store –
gerne mindst 85 mm høje – med god kontrast i farverne, så skiltet også ses i tusmørke
og dårligt vejr.
• Skiltet skal også kunne ses i mørke. Er der
ikke gadelys eller anden belysning, bør det
være reflekterende eller forsynet med en lille
refleks, som kan fange lyset fra en bil eller
projektør.
Som kontrol bør du spørge dig selv: “Hvis jeg
ikke var stedkendt, ville jeg så hurtigt kunne
finde frem til min egen adresse?”

Skal virksomheder og institutioner
have adresser?
Virksomheder og institutioner har mindst lige
så meget brug for tydelige adresser som alle
andre.
Nogle virksomheder anvender imidlertid postadresser, som kommunen ikke kender. I andre
tilfælde er der kun fastsat en enkelt eller
ganske få adresser, selvom der findes mange
bygninger i området.

“

Det er ikke nok, at det stedkendte postbud
kender forholdene. Hvis andre skal kunne finde
hurtigt frem, er det afgørende, at adresserne
findes, at de er tydeligt skiltet, og at kommunen har registreret dem i sit digitale kort.

“Der er desværre eksempler på arbejdsulykker, hvor ambulancen kom for sent,
fordi den ikke fandt frem til netop dén
bygning, hvor den forulykkede lå.”
Jesper Ingeman-Petersen, Stationsleder,
Falck Lyngby
Tilsvarende problemer findes i kolonihaveområder, hvis de interne nummersystemer eller
vejnavne ikke er registreret af kommunen som
officielle adresser.

Hvordan ser en korrekt adresse ud?
Danske adresser består af et vejnavn og et
husnummer, f.eks. Algade 14 eller Ålebækvej
253B.
Vejnavnets stavemåde er altid vigtig – hvis der
er tvivl, bør man kontakte kommunen, som
fastsætter den rigtige stavemåde.
I mange husnumre indgår et stort bogstav,
f.eks. Algade 32B. Bogstavet er en del af husnummeret og derfor en del af den korrekte
adresse. Der skal ikke være mellemrum mellem
tal og bogstav. Husnumre med og uden bogstaver er ligestillede. Husnumrene 13 og 13A er
derfor to helt ligeværdige adresser – og kan i
øvrigt ligge på hver sin ejendom.
Hvis en lejlighed deler opgang med andre, skal
adressen suppleres med etage- og sidebetegnelse: Bakkevej 20A, st. tv. Betegnelsen “til
venstre”, “midtfor” og “til højre” gælder, når
man står på trappens øverste trin inden afsatsen. Er der mere end 3 lejligheder på afsatsen
bruges dørnummer, f.eks. Carinaparken 44,
2. 12, hvor 2 er etagebetegnelsen og 12 er
dør- eller lejlighedsnummer.
I en fuldstændig postadresse indgår også postnummer med tilhørende navn på postdistriktet,
f.eks. 2730 Herlev.
Af og til optræder det samme vejnavn flere
steder i postdistriktet eller kommunen. I så
fald skal kommunen have fastsat et supplerende bynavn, som præciserer adressen: Gammel
Landevej 42C, Kornerup, 4000 Roskilde.
Love og regler
Nærmere information fås på www.ebst.dk.
Reglerne om adresser findes i BBR-lovens §§
3a-3f jvf. lovbekendtgørelse nr. 767 af
12. september 2002 og i cirkulære nr. 137 af
11. december 2002 om adresser.

Hvordan er adresserne registreret
hos kommunen?
Hvis du er i tvivl, kan du selv tjekke, hvordan
kommunen har registret adresserne:
• Kommunens registrering af din bopælsadresse fremgår af dit sygesikringsbevis og
din selvangivelse.
• Er du ejer af en boligejendom eller et
sommerhus, viser din “BBR-ejermeddelelse”
altid de adresser, kommunen har registreret
på ejendommen.
• På den offentlige informationsserver
www.ois.dk kan man fremsøge alle adresser,
som kommunen har registreret – også på
virksomheder, butikker og institutioner.
• Din kommunes adresse finder du på
Kommunernes Landsforenings hjemmeside:
www.kl.dk. Alle relevante kontaktoplysninger
fås under funktionen “Kommunefakta”.
Henvender du dig skriftligt, kan du mærke
brevet “til adressemyndigheden”.
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