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Nyhedsbrev om regler for vejnavne 

Siden Danmarks Adresseregister blev sat i drift i maj 2018 har Styrelsen 

for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) som noget nyt haft opgaven 

med at retskrivningskontrollere de vejnavne, som kommunerne ønsker at 

vedtage eller reservere. Dette har afstedkommet en del spørgsmål. Derfor 

vil vi gerne informere nærmere om reglerne og baggrunden for dem.  

Hvorfor er der regler for kommunernes fastsættelse af vejnavne? 

Vejnavne tjener mange, mange forskellige formål og anvendes tusind-

vis af gange hver dag, hvor nogen skal skrive en adresse i GPS'en eller 

finde den på en smartphone eller en internetside. Det er derfor vigtigt, at 

der så vidt muligt ikke er tvivl om, hvordan man skal skrive vejnavn og 

adressen rigtigt i politiets og beredskabets systemer, eller når der skal 

bringes pakker, post og varer ud.  

 

Reglerne for fastsættelse af vejnavne er med til at sikre, at adresser er 

éntydige, at misforståelser undgås, og at enhver på lettest mulige måde 

– fx ved brug af navigationssystemer – kan orientere sig og finde frem til 

den vej eller adresse, den pågældende søger. Samtidig understøtter reg-

lerne, at der kan ske en let kommunikation af data mellem de forskellige 

grunddataregistre og andre it-systemer. 

 

Regler for retskrivning af vejnavne 

Ifølge retskrivningslovens § 2 skal dansk retskrivning følges af alle dele 

af den offentlige forvaltning. Det gælder også kommunerne, når de skal 

fastsætte vejnavne.  

 

Da staveformen af vejnavne er særligt vigtig ift. adresser, er der fastsat 

regler om retskrivning direkte i adresseloven og adressebekendtgørelsen.  

 

Ifølge adresselovens § 3, stk. 4, fastsætter energi-, forsynings- og klima-

ministeren nærmere regler om fastsættelse af vejnavne, herunder om vej-

navnes retskrivning.  

 

Ifølge adressebekendtgørelsens § 5, stk. 3, skal kommunerne fastsætte 

vejnavne i overensstemmelse med den officielle danske retskrivning fast-

sat af Dansk Sprognævn. Den officielle danske retskrivning offentliggøres 
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i Dansk Sprognævns retskrivningsordbog, jf. retskrivningslovens § 1. Det 

betyder fx, at der i vejnavne som udgangspunkt kun kan anvendes ord, 

der findes i retskrivningsordbogen, og at ordet skal staves på den måde, 

der er gengivet i retskrivningsordbogen. En undtagelse herfra er dog vej-

navne, hvori der indgår såkaldte egennavne – fx sted- og person- og fir-

manavne.  

 

Ovenstående betyder også, at det ved fastsættelse af nye vejnavne ikke 

er muligt at tage hensyn til en tidligere stavemåde eller tradition, herunder 

heller ikke at benytte en skrivemåde, som gengiver en lokal dialekt. Det 

forhold, at eksisterende vejnavne ikke er fastsat i overensstemmelse med 

de officielle danske retskrivningsregler, betyder ikke, at nye vejnavne hel-

ler ikke skal følge retskrivningsreglerne. At der allerede findes et vejnavn 

i området, hvori der indgår ord, der ikke følger retskrivningsreglerne, er 

derfor ikke en gyldig begrundelse for at benytte disse ord i et nyt vejnavn.   

 

Endelig fremgår det også af bekendtgørelsens § 5, at hvis et vejnavn skal 

indehold et eksisterende stednavn, og dette stednavn er optaget i Sted-

navneudvalgets fortegnelse over danske stednavne, skal kommunen i 

vejnavnet anvende den form af stednavnet, som indgår i fortegnelsen. 

Hvorfor skal SDFE kontrollere retskrivningen af vejnavne? 

Det er en kommunal opgave at fastsætte vejnavne, jf. adresselovens § 2. 

For at sikre kvaliteten af vejnavne kontrolleres retskrivningen af vejnavne 

ét centralt sted, før vejnavnene kan tages i brug. Kontrollen sker hos 

SDFE, jf. adressebekendtgørelsens § 41. Den centrale retskrivningskon-

trol er en del af det nye Danmarks Adresseregister, der er udviklet i fæl-

lesskab mellem stat og kommuner. Retskrivningskontrollen er indført som 

en hjælp til at overholde retskrivningsreglerne – men det er i sidste ende 

kommunens ansvar at overholde adressebekendtgørelsens regel om ret-

skrivning. 

Gælder der andre regler for vejnavne? 

Reglerne om vejnavne findes i adressebekendtgørelsens kapitel 2.  

 

Det fremgår bl.a. af bekendtgørelsens § 5, at et vejnavn kan sammensæt-

tes af indtil 40 tegn, og at forkortelser i vejnavne så vidt muligt bør undgås. 

Der er også regler for, hvilke tegn og bogstaver, der må indgå i et vejnavn. 

Fx må tegnene &, %, ?, !, #, $, € eller @ heller ikke indgå i et vejnavne. 

Baggrunden for dette er hensynet til den digitale understøttelse af områ-

det. Vejnavne indgår i rigtig mange it-systemer, og mange af disse kan 

ikke håndtere sådanne tegn.  

 

Det fremgår herudover bl.a. også af bekendtgørelsens § 6, at et vejnavn, 

som allerede findes inden for et postnummer, ikke må fastsættes for en 
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anden vej inden for samme postnummer, ligesom et nyt vejnavn ikke må 

fastsættes, når det samme eller næsten enslydende vejnavn er fastsat 

eller reserveret for en anden navngiven vej inden for en radius af 15 km. 

Disse regler er fastsat for at sikre entydigheden af vejnavne, så misfor-

ståelser om fx ruteberegninger hos bl.a. beredskabet undgås. 

Er der andet, kommunerne skal være opmærksom på, når de fastsætter vej-

navne? 

SDFE vejleder om forskellige forhold, som kommunerne skal være op-

mærksomme på, når de vælger vejnavne. Der er alene tale om vejledning 

– og kommunerne er altså ikke bundet af dette. 

 

Fx anbefaler vi, at der ikke fastsættes vejnavne, som er snævert knyttet 

til tidsbestemte forhold, fx til navnet på en bestemt virksomhed som findes 

på stedet. Baggrunden for dette er, at hvis virksomheden fraflytter, kan 

vejnavnet ofte være uacceptabelt for de virksomheder, som senere flytter 

ind i området. 

 

SDFE anbefaler også, at navne på nulevende personer eller på nyligt af-

døde personer ikke anvendes i vejnavne. Det kan nemlig vise sig at have 

været en uhensigtsmæssig beslutning, hvis personen bag opkaldelsen i 

eftertiden bliver kendt for ulovlige eller socialt uacceptable handlinger. 

SDFE anbefaler derfor, at man venter mindst 3-5 år efter personens bort-

gang, før man beslutter, at anvende den pågældendes navn i et vejnavn. 

 

Dansk Sprognævn og Institut for Navneforskning har i øvrigt udarbejdet 

en vejledning i retskrivning af vejnavne. Deri vejledes bl.a. om store og 

små begyndelsesbogstaver, et eller flere ord og forkortelser. 

Om værdien af korrekte og entydige adresser 

De korrekte og entydige adresser har stor betydning for både det offent-

lige og private Danmark. En måling fra analysevirksomheden Damvad vi-

ser, at der er store årlige effektiviseringsgevinster ved at bruge adresse-

data fra Adresseregistret. For den offentlige sektor drejer det sig om 652 

mio. kr. årligt, mens den private sektor sparer 298 mio. kr. årligt.  

 

Læs mere om det omfattende arbejde med adresseprogrammet og den 

værdi, som korrekte og opdaterede adresser skaber, her. 

Øvrige relevante links: 

Adressebekendtgørelsen 

Lov om dansk retskrivning 

Retskrivningsordbogen 

Danmarksadresser 

https://sdfe.dk/data-skaber-vaerdi/nyheder/nyhedsarkiv/2019/mar/der-er-kommet-styr-paa-de-danske-adresser/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200564
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=84769
https://roplus.dk/#ordbog/
http://danmarksadresser.dk/forside/0/2

