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Nyhedsbrev om adresser nr. 1/2021

14. januar 2021

Placering af adgangspunkt ved udvendige trapper og altangange 
I forbindelse med indsatsen med at datakvalitetsforbedre ”adgangspunkt uden for bygning” er vi blevet 
spurgt om placeringen af adgangspunktet, når husnummeret er givet til en udvendig trappe. Uanset at et 
husnummer gives til trappens begyndelsespunkt i terræn, hører trappen og husnummeret stadig til 
bygningen. Svaret er derfor, at adgangspunktet skal placeres ca. 3 meter inden for omridset af den bygning, 
som husnummeret/adressen hører til, jf. § 13, stk. 2, i adressebekendtgørelsen. Adgangspunktet bør 
placeres bedst muligt ud for trappens begyndelsespunkt inden for bygningens omrids. Se figuren herunder.

Figur 1. Tegninger af 2-etageejendom med udvendig 
trappe set fra siden og oppefra.

Øverste tegning viser, at husnumre fastsættes til 
udefrakommende indgangsdøre i stueplan og til den 
udvendige adgangsgivende trappes startpunkt for øvre 
etage(r), jf. § 19 i adressebekendtgørelsen. 

Nederste tegning viser, at adgangspunkterne så vidt 
muligt placeres ca. 3 meter inden for omridset af 
bygningen ud for henholdsvis indgangsdøre (husnr. 14 
og 16) og trappes startpunkt (husnr. 12), jf. § 13, stk. 
2, i adressebekendtgørelsen.



2

Danmarksadresser.dk er ved årsskiftet opdateret med nye elementer
Mulighederne og ændringerne kan opleves her: https://danmarksadresser.dk/adresser-i-danmark/

Baggrundskortet er skiftet til ”forvaltning2”, som er det samme baggrundkort, der anvendes i DAR. 
Visningen er dog ikke helt ens, da der på danmarksadresser.dk er valgt en mere ”simpel” løsning, for at alle 
skal kunne orientere sig i kortet. 

Oversigt over ændringer: 

I baggrundskortet vises nu også foreløbige 
matrikelskel. 

Kommunegrænsen vises nu som en fast del af 
baggrundskortet. (Det overvejes at gøre 
markeringen mere markant). 

Matrikelnumre kan vælges til som lag.

Ved at klikke på et husnummeret kan oplysning om 
vejkode ses direkte via ”Vejnavn” under ”Vis 
detaljer”.

Ved at klikke på et husnummer kan man få 
oplysninger om, på hvilket matrikelnummer og 
BFE-nummer adressen er beliggende.

Hvis noget virker uhensigtsmæssigt, så send gerne en mail til adresser@sdfe.dk

https://danmarksadresser.dk/adresser-i-danmark/
mailto:adresser@sdfe.dk
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Snarlig kommunal afstemning om videreudvikling af DAR
Den 25. januar 2021 starter den kommunale afstemning om, hvilke videreudviklingsønsker I gerne vil have 
med i næste release af DAR. Vi vil opfordre jer til at gå ind i DAR og notere de ønsker, som jeres kommune 
har til videreudvikling. 

KL, den kommunale faglige brugergruppe og SDFE vil efter afstemningen, sammen med Netcompany, 
kvalificere og endeligt designe de videreudviklingsønsker, som kommer med i næste release af DAR. Fra KL 
vil det være Line Hvingel (lihv@kl.dk), som fremadrettet repræsenterer kommunerne, da Tine Garbers gik 
på pension i efteråret. 

Netcompany har orienteret om afstemningen til de kommunale medarbejdere, som er registreret på 
Netcompanys email-liste. Hvis du ønsker at komme på denne liste, skal du sende en mail til 
sdfe.dar@netcompany.com med navn, email-adresse og kommunenavn samt besked om, at du ønsker at 
komme på listen.    

Tips og tricks
Har du brug for at vise en adresse på et kort, kan du nemt konstruere og sende et link med husnummer-
id’et direkte fra danmarksadresser.dk

Klik på husnummeret i kortet på danmarksadresser.dk og derefter på ikonet  i rubrikken med adressen. 
Herved generes automatisk et link, som indeholder husnummer-id’et, der er en unik kode til den 
pågældende adresse (husnummer-id’et er her markeret med gult):
https://danmarksadresser.dk/adresser-i-danmark/?husnummerid=0a3f507a-e179-32b8-e044-
0003ba298018 (linket fører til Rentemestervej 8, 2400 København NV).

Apropos adresser

Vejnavneskilt i sokskin antagelig med reference til is, der bruges ved losning 
af fisk –  eller måske vintervejr eller flødeis? (Kerteminde Havn). Indsendt af SDFE. 
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