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Høring over udkast til bekendtgørelse om vejnavne og adresser 

Hermed fremsendes udkast til bekendtgørelse om vejnavne og adresser i høring. 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 7. maj 2018.  

 

Høringssvar til udkastet bedes sendt pr. e-mail til sdfe@sdfe.dk  

 

senest den 22. marts 2018 

 

Høringssvarene vil blive offentliggjort på hoeringsportalen.dk. 

 

Spørgsmål til udkastet kan rettes til Lisa Holm-Petersen på tlf. 72 54 51 92, eller 

Line Theil Elikofer på tlf. 72 54 56 05. 

 

Baggrund for adressebekendtgørelsen 

Energi- forsynings- og klimaministeren forventes at sætte adresselovens §§ 1-11, 

14 og 15, § 16, stk. 1, 3 og 4, og §§ 17-20, 23 og 25 i kraft den 7. maj 2018. 

 

Adresseloven indeholder en række beføjelser til at udstede nærmere regler om 

vejnavne, adresser, supplerende bynavne og registrering heraf i det nye Danmarks 

Adresseregister. Det er disse mere detaljerede regler, bekendtgørelsen indeholder. 

Samtidig med, at adresseloven og den nye bekendtgørelse træder i kraft i maj 

2018, sættes Danmarks Adresseregister i drift. 

 

Bekendtgørelsen erstatter den nugældende bekendtgørelse nr. 436 af 2. maj 2014 

om vejnavne og adresser, som ophæves. 

 

Ændringer i forhold til den gældende adressebekendtgørelse 

Generelt er der foretaget justeringer, som skyldes, at bekendtgørelsen udstedes 

med hjemmel i den nye adresselov, lov nr. 136 af 1. februar 2017, i stedet for som 

hidtil i medfør af BBR-loven. Herudover skyldes justeringerne, at vejnavne og 

adresser fremover skal registres i det nye Danmarks Adresseregister, der indehol-

der nye muligheder. Desuden er nogle bestemmelser ikke videreført, da de fremgår 

direkte af adresseloven. 
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De væsentligste nyheder er følgende: 

1) For hver navngiven vej fastsætter adressemyndigheden (kommunen) en 

vejnavnelinje eller et vejnavneområde, som repræsenterer det omtrentlige 

forløb eller område for den navngivne vej (§ 7). I forbindelse med overgan-

gen til det nye Danmarks Adresseregister vil der blive etableret enten en 

vejnavnelinje eller et vejnavneområde for alle eksisterende navngivne veje. 

2) Krydser en navngiven vej en eller flere kommunegrænser fastsættes vej-

navnet efter aftale mellem de berørte kommuner og det aftales hvilken 

kommunens adressemyndighed, der skal være ansvarlig for at registrere 

den navngivende vej. Kommunerne bør i den forbindelse også aftale og 

registrere hvilke husnummerintervaller, som står til den enkelte kommunes 

disposition (§ 4, stk. 5, § 17, stk. 7, og § 38, stk. 8). Ved overgangen til det 

nye Danmarks Adresseregister vil der for sådanne eksisterende navnegiv-

ne veje blive etableret ansvarlig adressemyndighed og husnummerinterval-

ler. 

3) Det bliver muligt at reservere vejnavne til fremtidig brug (§ 8). 

4) For hvert adgangspunkt fastsætter adressemyndigheden et vejpunkt, som 

repræsenterer det sted på en navngivne vej, der er adgangsgivende til ad-

gangspunktet (§ 14). Ved overgangen til det nye Danmarks Adresseregi-

ster vil der blive etableret et vejpunkt for alle eksisterende adgangspunkter. 

5) Regler om registreringer i Danmarks Adresseregister (kapitel 7). 

 

Bilag 1 indeholder udkast til den nye bekendtgørelse om vejnavne og adresser. 

 

Bilag 2 indeholder en paralleltekst, hvor den gældende bekendtgørelse om vejnav-

ne og adresser er sammenholdt med udkastet til den nye bekendtgørelse. 

 

Paralleldrift af Danmark Adresseregister og CPR’s vejregister 

Fra den 7. maj 2018, når Danmarks Adresseregister sættes i drift, vil der være en 

periode med paralleldrift, hvor kommunerne skal registrere nye og ændrede vej-

navne først i Danmarks Adresseregister og derefter i CPR's vejregister. Vejkoder 

tildeles automatisk i Danmarks Adresseregister, hvilket er årsagen til, at registrerin-

ger først skal foretages i Danmarks Adresseregister. Paralleldriftsperioden forven-

tes at blive 3-4 måneder. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lisa Holm-Petersen 

72 54 51 92 

lihol@sdfe.dk 

 


