Synlige husnumre

Dato
21. november 2022

- Danmarks vigtigste vejviser

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

Ejeren skal selv sætte tydelige husnumre op
Ifølge adresseloven har ejeren af en ejendom eller bygning ansvaret for at opsætte
gode og tydelige husnummerskilte, som passer med de adresser, kommunen har
fastsat.
Er husnummerskiltet ikke synligt fra den eller de veje, der fører hen til adressen,
skal ejeren af ejendommen desuden opsætte et henvisningsskilt ved vejen, der viser, hvilke husnumre, der er adgang til.
Gode og tydeligt skiltede husnumre 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
sne om vinteren
•
Skiltet bør ikke sidde på den oplukkelige del af en havelåge, for når lågen står
åben, vil skiltet være svært at se
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•
•

Tal og bogstav skal være tilstrækkeligt store – gerne mindst 85 mm høje – og
have 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?”
Nogle kommuner har særlige regler for husnummerskilte. Hvis du er i tvivl, bør du
derfor kontakte adressemyndigheden i din kommune.

Virksomheder m.v. skal også have tydelige husnummerskilte
Virksomheder, institutioner og kolonihaveområder har mindst lige så meget brug for
tydelige husnummerskilte som alle andre.
Leverandører, kunder, pakkebude, serviceteknikere m.fl. skal kunne finde frem til
den rigtige bygning i området – ved hjælp af et navigationssystem (GPS) og de
synlige skilte. Andre besøgende skal kunne finde frem uden at opgive på halvvejen.
Og opstår der akut behov for ambulance, brandvæsen eller politi, skal de kunne
finde vej præcis dertil, hvor ulykken er sket.
Det er altså ikke nok, at en stedkendt kender forholdene. Hvis andre skal kunne
finde hurtigt frem, er det afgørende, at adresserne, som kommunen har fastsat, er
tydeligt skiltet.

Kommunen fastsætter adresserne
Kommunerne registrerer alle vejnavne og adresser i Danmarks Adresseregister.
Oplysningerne i adresseregistret stilles gratis og digitalt til rådighed for alle. Du kan
se dem på danmarksadresser.dk
Opdager du fejl eller mangler, skal du henvende dig til kommunen, som så vil tage
stilling til, hvad der skal gøres.
Oplysninger om hvem, der bor på adresserne, fremgår ikke af adresseregisteret,
men af CPR (personer) og CVR (virksomheder)
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