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Teknisk standard for adgangspunkter 

I den kommunale opsætning i DAR er det muligt at vælge mellem værdier for tek-

nisk standard (for adgangspunkter). Denne værdi bliver sat automatisk ved opret-

telse af adgangspunkter med mindre andet vælges. 

 

Den tekniske standard for adgangspunkter angiver, hvorledes adgangspunktet er 

placeret i forhold til den bygning, som adgangspunktet er tilknyttet. 

 

Der er følgende tekniske standarder for adgangspunkter: 

UF: Adgangspunkt uspecificeret eller foreløbig 

TN: Adgangspunkt inden for bygningsomrids 

TK: Adgangspunkt ved bygningsfacade mod vej 

TD: Adgangspunkt ved indgangsdør til bygning 

 

I skal være opmærksomme på, hvilken teknisk standard I har angivet i den kommu-

nale opsætning. SDFE anbefaler, at den tekniske standard sættes til ”TN: Ad-

gangspunkt inden for bygningsomrids” i den kommunale opsætning.  

Se evt. DAR brugervejledningens afsnit 16.2.4 og 16.2.4.2 

 

 

 

 

Opdateret udgave af pjecen om synlige husnumre 

Vi har opdateret pjecen om synlige husnumre, da den hidtidige udgave ikke læn-

gere er korrekt. Den nye udgave af pjecen ligger her: https://danmarksadres-

ser.dk/om-adresser/husnummerskilte/ 

 

I første omgang har vi haft fokus på teksten. Vi forventer senere at udarbejde en 

pjece med billeder.  

 

Slides og opsummering af spørgsmål og svar fra informationsdagene  

De slides, der blev vist på informationsdagene i Roskilde og Aarhus i december 

samt en opsummering af de spørgsmål og svar, der blev behandlet på begge infor-

mationsdage, er nu tilgængelige på linket. Du skal logge ind med den sædvanlige 

https://danmarksadresser.dk/om-adresser/husnummerskilte/
https://danmarksadresser.dk/om-adresser/husnummerskilte/


 

Side 2/2 

kommunale adressemedarbejderkode for at se materialet: https://danmarksadres-

ser.dk/regler-og-vejledning/kommunal-adressebehandling/kommunal-adressebe-

handling/materiale-fra-moeder/  

 

Stadig ledige pladser på basiskurset for nye adressemedarbejdere  

Det er stadig muligt at tilmelde sig basiskurset for nye adressemedarbejdere, der 

afholdes den 3. marts i Vejle.  

 

Det primære mål med kurset er, at den nye adressemedarbejder sættes i stand til 

at udføre sine basale opgaver med varetagelsen af adressemyndighedsarbejdet.  

Se beskrivelse af kurset der afholdes i samarbejde med Geoforum her:  

https://geoforum.dk/kurser-og-arrangementer/basis-adressekursus/ 
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