
Nyt om adresser til større, fritstående tekniske anlæg 
– til ejere og administratorer

Nogle større, fritstående tekniske anlæg, som eksempelvis vindmøller, antennema-
ster og offentligt ejede toiletanlæg har ikke nogen officiel adresse.

Danmarks vejnavne og adresser viser normalt vej frem til den helt rigtige adgangs-
vej til en bygning eller et anlæg. Nogle steder er der dog behov for forbedringer, da 
adresserne ikke er præcise nok.

Hvorfor skal disse tekniske anlæg have adresser?
Hvis der ikke officielle adresser til det tekniske anlæg, risikerer I, at servicemedarbej-
dere, ambulancereddere eller andre, der benytter GPS, ikke kan finde hurtigt frem.

Derfor har regeringen bedt kommunerne - som er adressemyndighed - om at supplere
med nye adresser i områder, hvor der er brug for det. 

Når kommunen har fastsat en adresse, er den kort tid efter tilgængelig på internet-
tet, så alle ved, hvor adressen er lokaliseret.

Fordele ved adresser til tekniske anlæg
Der er især tre gode grunde til, at at tekniske anlæg skal have mere præcise adres-
ser:

• Servicemedarbejdere og andre teknikere skal kunne finde vej til det tekniske 
 anlæg

• Offentlige myndigheder skal kunne føre tilsyn med det tekniske anlæg

• Hvis der opstår et akut behov for ambulance, brandvæsen eller politi, skal de kun-
ne finde vej til det tekniske anlæg.

Et samarbejde med kommunen
Som ejer eller administrator af et eller flere tekniske anlæg skal I sammen med kom-
munen finde en god model for adresserne. 

At der skal fastsættes flere og mere præcise adresser er ikke noget, som kommunen 
selv har fundet på. Tag derfor godt imod den kommunale medarbejder, når kommu-
nen kontakter jer.

Kommunen ønsker at finde en løsning, som alle parter bliver tilfredse med. Det er 
derfor vigtigt, at I sammen får lagt en god tidsplan, og at relevante parter får en god 
orientering.

Hvis du vil vide mere
Har I spørgsmål til forløbet i jeres kommune, kan I kontakte adressemyndigheden i 
kommunen.

Find mere information om hele adresseprogrammet og supplerende adresser på 
www.danmarksadresser.dk
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