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Nyhedsbrev til kommunernes adressemedarbejdere 

 

Den 27. august 2019 

Kære adressemedarbejdere 

 

Håber I har haft en dejlig ferie og nydt sommeren. Her er lidt nye informationer til 

brug i adressearbejdet. 

 

Adresseopgaver fra landinspektørerne (Matriklen)  

Som mange af jer allerede har erfaret, modtager I nu i DAR adresseopgaver fra 

Matriklen med forslag til adgangs- og vejpunkter. Formålet med dette er at under-

støtte en fastsættelse af tidlige adresser, således at beredskabet, forsyning, entre-

prenører og andre kan finde vej og registrere adresserne i deres systemer. Adres-

semyndigheden bliver via landinspektørernes indberetning i Matriklen orienteret 

om, at her er et område, hvor der er en aktivitet, og hvor det nok bliver nødvendigt 

med nye adresser.    

 

Landinspektørerne skal i forbindelse med en udstykningssag redegøre for ad-

gangsforholdene til en ny ejendom og beskrive disse med ord. Forslaget til ad-

gangs- og vejpunkterne til adressemyndigheden er derfor et naturligt led i landin-

spektørernes sagsgang.  

 

Adresseopgaven fra Matriklen er udtryk for, at landinspektøren har vurderet, at der 

bliver behov for en ny adresse og er et forslag til adgangs- og vejpunktets placering 

rent geografisk. Kender landinspektøren en bygnings placering på grunden, sættes 

adgangspunktet ca. 3 meter inden for omridset af bygningen, ellers placeres ad-

gangspunktet ca. 3 meter inden for skellet mod den adgangsgivende vej. Landin-

spektørernes forpligtelse til at foreslå adgangs- og vejpunkter er beskrevet i § 10 i 

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder   

 

Bemærk, at forslaget i adresseopgaven kun er tænkt som en støtte i adressearbej-

det. Det er alene adressemyndigheden, der afgør, om der er behov for nye adres-

ser, og adressemyndigheden kan derfor altid vælge at se bort fra landinspektører-

nes forslag. 

 

Hvis adressemyndigheden allerede har fastsat det fornødne antal adresser på 

ejendommen, kan landinspektørernes forslag til punkter benyttes som hjælp til at 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206749
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placere de allerede eksisterende adgangs- og vejpunkter mere præcist. Herefter 

kan adresseopgaven annulleres.  

 

Hvis adressemyndigheden får viden om, at der er behov for yderligere adresser fx 

via en byggesag eller lokalplan, skal disse adresser fastsættes, også inden at der 

er kommet et forslag fra landinspektørerne. I skal således ikke afvente et forslag fra 

landinspektørerne. 

 

De foreslåede adgangs- og vejpunkter bliver ikke udstillet. Det er et meget tidligt 

stadie af adgangspunkt- og vejpunkt kun til brug for adressemyndigheden. Landin-

spektørerne kan ikke skrive tekst i forbindelse med de foreslåede adgangs- og vej-

punkter, og landinspektørerne får ikke besked tilbage fra DAR.   

 

Til orientering kan nævnes, at der arbejdes på, at foreløbige skel bliver tilføjet som 

lag i DAR. Dette forventes at ske i næste release af DAR, som kommer i slutningen 

af 2019. Indtil da opfordres I til at tilføje Skel under tilblivelse (SUT) som lag i DAR. 

Dette forudsætter dog, at I har abonnement på laget. 

 

SDFE er i samarbejde med KOMBIT ved at planlægge en informationsdag før jul, 

som bl.a. vil omhandle håndtering af adresseopgaver fra landinspektører. I vil høre 

nærmere, når vi ved mere. 

 

Ikke alle reserverede vejnavne er retskrivningskontrolleret 

De vejnavne, kommunerne havde i deres vejnavnebank, inden DAR 1.0 blev drifts-

sat den 7. maj sidste år, blev efter aftale med de enkelte kommuner lagt ind i DAR 

som reserverede vejnavne. Disse vejnavne er dog ikke blevet retskrivningskontrol-

leret. Heller ikke de reserverede vejnavne, I har oprettet inden den 12. december 

sidste år, hvor DAR 1.1 opdateringen blev udrullet, er blevet retskrivningskontrolle-

ret. Derfor skal disse reserverede vejnavne retskrivningskontrolleres, inden I kan 

være sikre på, at de kan bruges som navngivne veje. For at få disse vejnavne til 

retskrivningskontrol, skal I gøre som beskrevet i Min support under fanen Ofte stil-

lede spørgsmål. Vær opmærksom på få retskrivningskontrolleret reserverede vej-

navne, inden I forventer, de skal bruges. 

 

Når reserverede vejnavne er godkendt i retskrivningskontrollen, kan de tages i brug 

som navngivne veje med det samme.  

 

Samling af nyttige links på danmarksadresser.dk  

Flere har udtrykt ønske om at kunne se informationer om bl.a. vejtyper. Vi har der-

for på danmarksadresser.dk samlet nogle links, som kan være nyttige i det daglige 

arbejde.  

 

Vi vil løbende udbygge dette site. Hvis I har forslag til andre gode links eller andet 

relevant, må I meget gerne melde det ind til adressepostkassen: adresser@sdfe.dk  

 

https://danmarksadresser.dk/
mailto:adresser@sdfe.dk

