
og borgere. Personoplysninger, fx om navngivne 
personer og deres bopæl, er derimod beskyttet af 
lovgivningen. 

Mange bruger kommunens adresseoplysninger
I løbet af få sekunder kan 1-1-2 finde enhver 
adresse på et digitalt kort; det sker ved at trække 
på kommunernes data. Ringer man 1-1-2, er det 
derfor vigtigt at bruge den korrekte adresse. Ken-
der man ikke den rigtige adresse, vil alarmperso-
nalet naturligvis hjælpe så godt som muligt, men 
det kan tage kostbar tid. 

”Når folk ringer 1-1-2, skal vi først og fremmest 
vide, hvor ulykken er sket. Ofte er det andre trafi-
kanter, som ikke nødvendigvis har lokalkendskab, 
der ringer til os. I så fald er det vigtigt, at tydelige 
skilte med de rigtige vejnavne og husnumre kan 
vise, hvad adressen er. ” 
Steen Herlev Larsen, Rigspolitiet, 1-1-2 enheden

Taxiselskaber, vognmænd, post- og pakkebude og 
mange andre virksomheder benytter samme tek-
nik til at finde hurtigt frem. De fleste GPS-syste-
mer, smartphones og apps til kortvisning benytter 
også adresserne. Så hvis kommunen ikke har 
registreret adressen, vil mange parter have svært 
ved at finde frem. 

Har GPS’en alligevel problemer, kan det være en 
ældre model, som ikke er nøjagtig, eller som ikke 
er opdateret med de nyeste adresser. I de tilfæl-
de er det ekstra vigtigt, at adresserne er tydeligt 
skiltede.

Et synligt husnummerskilt kan redde liv 
I hverdagen kan en adresse, der ikke er ordentligt 
skiltet, blot være årsag til irritation og tidsspilde 
for mange. 

Men den dag, ulykken er ude, regner vi med, at 
ambulance, politi eller brandvæsen når hurtigt 
frem – uden omveje. Desværre sker det hver dag, 
at hjælpen forsinkes, fordi det er svært at finde 
frem til 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, servicechef, Falck

Adresserne er Danmarks vigtigste vejviser. Derfor 
skal vejnavne og husnumre være korrekte og 
tydeligt skiltede. 

Kommunen fastsætter adresserne
I Danmark fastsætter kommunerne alle vejnavne 
og husnumre. Opdager du fejl eller mangler, skal 
du derfor henvende dig til adressemyndigheden i 
din kommune, som så vil tage stilling til, hvad der 
skal gøres.

På hjemmesiden danmarksadresser.dk kan du se 
alle de adresser, kommunen har registreret.

Oplysningerne om vejnavne og adresser stilles 
gratis til rådighed for virksomheder, myndigheder 

Ejeren skal selv sætte tydelige husnumre op 
Ifølge loven har ejeren af en ejendom ansvaret for 
at opsætte gode og tydelige husnummerskilte, 
som passer med de adresser, kommunen har 
fastsat. 

Gode og tydeligt skiltede adresser er vigtige for 
dig selv, dine naboer og alle andre, som bor eller 
færdes i området. 

Sådan bliver husnummerskiltet tydeligt
Her er nogle nyttige tommelfingerregler til en 
tydelig skiltning af husnummeret:

• Husnummerskiltet skal være synligt fra vejen 

• Skiltet skal kunne ses af en, som sidder i en 
bil, og som ikke har tid til 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, for når lågen står åben, vil skiltet 
være svært at se 

• Tal og bogstav skal være tilstrækkeligt store 
– gerne mindst 85 mm høje – og have god kon-
trast 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.

Synlige adresser
                      – Danmarks vigtigste vejviser
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Som kontrol bør du spørge dig selv: ”Hvis jeg ikke 
var stedkendt, ville jeg så hurtigt kunne finde frem 
til min egen adresse?”

Nogle kommuner har særlige regler for husnum-
merskilte. Hvis du er i tvivl, bør du derfor kontakte 
adressemyndigheden i din kommune.

Virksomheder, institutioner og kolonihaver skal 
også have tydelige husnummerskilte
Virksomheder, institutioner og kolonihaveområder 
har mindst lige så meget brug for tydelige hus-
nummerskilte som alle andre. 

Virksomhedernes leverandører, pakkebude, ser-
viceteknikere m.fl. skal kunne finde frem til den 
rigtige bygning i området – ved hjælp af GPS’en 
og de synlige skilte. Kunder og andre besøgende 
skal kunne finde virksomheden uden at opgive på 
halvvejen. 

Og opstår der akut behov for ambulance, brand-
væsen eller politi, skal de kunne finde vej præcis 
dertil, hvor ulykken er sket. 

”Der er desværre eksempler på arbejdsulykker, 
hvor ambulancen kom for sent, fordi den ikke 
fandt frem til netop den bygning, hvor den for-
ulykkede lå.” 

Jesper Ingeman-Petersen, servicechef, Falck 

Det er altså ikke nok, at det stedkendte postbud 
kender forholdene. Hvis andre skal kunne finde 
hurtigt frem, er det afgørende, at adresserne som 
kommunen har fastsat er tydeligt skiltet.

I bekendtgørelse om vejnavne og adresser er der 
bla. fastsat regler om, at der skal være tilstræk-
keligt præcise adresser på:

• Erhvervsejendomme med mere end én virksom-
hed, storcentre, butikscentre o.l.

• Hospitaler, sygehuse, universiteter og ejendom-
me med mere end en institution 

• Havneområder og tekniske anlæg

• Kolonihaveområder og feriecentre o.l.

En korrekt adresse har mindst tre dele 
Danske adresser består af vejnavn, husnummer 
og postnummer, fx Stændertorvet 1, 4000 Roskil-
de eller Stendyssevej 80A, 9850 Hirtshals.

Vejnavnets stavemåde er altid vigtig – hvis der er 
tvivl, bør man kontakte kommunen, som fastsæt-
ter den rigtige stavemåde. 

I mange husnumre indgår et stort bogstav, fx 
Algade 32B. Bogstavet er en del af husnummeret 
og derfor en del af den korrekte adresse. Der 
bør ikke være mellemrum mellem tal og bogstav. 
Husnumre med og uden bogstaver er ligestillede. 
Husnumrene 13 og 13A er derfor to helt ligevær-
dige adresser – som i øvrigt kan ligge på hver sin 
ejendom.

Hvis der er flere adresser i opgangen, indeholder 
adressebetegnelsen også en etage- og eventuelt 
en dørbetegnelse, fx: Bogtrykkervej 12, st. eller 
Bakkevej 20A, 3. tv. 

Betegnelsen ”til venstre”, ”midtfor” og ”til højre” 
gælder, når man står på det øverste trin før trap-

peafsatsen. Er der mere end tre adresser på trap-
peafsatsen, bruges dørnummer, fx Carinaparken 
44, 1. 12, hvor 12 er dør- eller lejlighedsnummer.

Både postnummeret og det tilhørende navn på 
postdistriktet, fx 2730 Herlev, indgår i den fuld-
stændige adresse. 

Nogle steder har kommunen bestemt, at et 
”supplerende bynavn” også indgår i adressen, fx: 
Lejrevej 15, Allerslev, 4320 Lejre. Oftest er der 
tale om landsbyens navn, som præciserer belig-
genheden inden postnummeret.

Love og regler om adresser
De nærmere regler om adresser findes i BBR-lo-
ven (lovbekendtgørelse nr. 1080 af 5. september 
2013) og bekendtgørelse om vejnavne og adres-
ser (bekendtgørelse nr. 436 af 2. maj 2014).
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Du kan selv tjekke adresserne  
Hvis du er i tvivl, kan du let tjekke, hvordan kom-
munen har registreret adresserne. 

Din bopælsadresse i CPR fremgår fx af dit sund-
hedskort. 

Hvis du vide, hvilke adresser kommunen har 
registreret på din ejendom eller i dit område, kan 
du se det på et detaljeret kort på hjemmesiden 
danmarksadresser.dk 

Kontaktoplysninger til din kommune finder du 
på KL’s hjemmeside, kl.dk. Søg efter funktionen 
”Kommuneinfo”.
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