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Nyhedsbrev til kommunernes adressemedarbejdere 

Kvalitetsforbedringer af adgangspunkter tilknyttet en bygning begynder nu 

Som beskrevet i nyhedsbrevet af 19. december 2019 har det siden slutningen af 

december været muligt for kommunerne at følge med i datakvaliteten i DAR via en 

række kvalitetslister på danmarksadresser.dk.  

 

SDFE har fokus på opretholdelse af en høj datakvalitet og aktualitet, da dette har 

stor betydning for både kommunerne, grunddataregistrene og de mange adresse-

brugere i den private sektor. 

 

Nu begynder den del af kvalitetsforbedringerne, der har fokus på et særligt tema i 

en afgrænset periode. Det første tema er adgangspunkter, som er placeret uden for 

den bygning, de er tilknyttet.   

 

SDFE har valgt dette tema, da adgangspunkter bruges i rigtig mange sammen-

hænge. Adgangspunktet er det geografiske sted, adressen (husnummeret) er fast-

sat til. Det er velegnet til at oplyse om adgangsforholdene til en adresse, det bruges 

til navigationsformål og indgår i analyser og beregninger, hvor der er stedfæstet 

personer, virksomheder eller ejendomme. Derfor har det stor betydning, at ad-

gangspunkterne er placeret korrekt.  

 

De adgangspunkter, kommunen skal kvalitetsforbedre, fremgår af listen ”Adgangs-

punkt uden for bygning” på danmarksadresser.dk. Her er det beskrevet, hvordan 

adgangspunkterne er udpeget, og hvilke 3 typer korrektioner kommunerne kan fo-

retage for at flytte adgangspunkterne til en korrekt placering. Se nærmere her: 

https://danmarksadresser.dk/adressedata/datakvalitetsforbedringer/adgangspunkt-

uden-for-bygning/ 

 

Medfører kvalitetsforbedringerne, at et husnummer ændres, skal der som altid fore-

tages en partshøring.  

 

Placering af adgangspunkter i bygninger 

I bygninger skal adgangspunktet placeres ca. 3 meter inden for omridset af den 

bygning, der vises på forvaltningskortet i DAR. Hvis muligt placeres adgangspunk-

tet ud for indgangsdøren. Har bygningen flere indgange og kun ét fastsat adgangs-

punkt (husnummer), bør adgangspunktet placeres ud for hovedindgangen.  

 

https://danmarksadresser.dk/adressedata/datakvalitetsforbedringer/adgangspunkt-uden-for-bygning/
https://danmarksadresser.dk/adressedata/datakvalitetsforbedringer/adgangspunkt-uden-for-bygning/
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Er husnummeret fælles for flere adresser, fastsættes kun ét adgangspunkt. I en 

etageejendom med flere adresser i den samme opgang, placeres adgangspunktet 

ca. 3 meter inde i den fælles opgang, hvis det er muligt.  

 

Yderligere information og eksempler på placering af adgangspunkter findes i adres-

sevejledningens kapitel 10 frem til afsnit 10.2.2. Bemærk, at adressevejledningen 

er justeret og i dag er offentliggjort i version 1.0.1. Dokumenthistorikken forrest i 

vejledningen beskriver de enkelte justeringerne.    

 

Bestemmelserne om adgangspunkter i bygninger fremgår af adressebekendtgørel-

sens § 13, stk. 1-2, som er indsat herunder:   

”§ 13. For hver adresse fastsætter adressemyndigheden et adgangspunkt, der re-

præsenterer beliggenheden af den udefra kommende adgangsvej, som husnummeret 

betegner, jf. § 12, stk. 3 eller 4. Er husnummeret fælles for flere adresser, placeres kun 

ét adgangspunkt. 

Stk. 2. Adgangspunktet placeres ca. 3 meter inden for omridset af den bygning eller 

det jordstykke, som adressen hører til, jf. § 12, stk. 3 eller 4. Hvis der til bygningen el-

ler jordstykket hører mere end ét adgangspunkt, bør disse placeres således, at de bedst 

muligt svarer til beliggenheden af de pågældende indgangsdøre eller lignende.” 

 

Hvor længe er der fokus på adgangspunkterne?  

SDFE har særlig fokus på dette tema frem til og med oktober 2020. Kommunerne 

skal dog altid være opmærksomme på at rette adgangspunkterne – og de øvrige 

adressedata i DAR – hvis de ikke er korrekte.  

 

SDFE følger løbende med i arbejdet og forventer at kommunikere om, hvordan det 

samlet set skrider frem. Inden kvalitetsforbedringerne af det særlige tema er gået i 

gang, ser status for adgangspunkter, der er udpeget til kvalitetsforbedringer, sådan 

ud:     

 

 

Diagram over antal af adgangspunkter uden for den tilknyttede bygning fordelt pr. kommune 

den 23. april 2020. Alle 98 kommuner har mindst ét adgangspunkt uden for tilknyttet byg-

ning. I alt er der 9755 adgangspunkter uden for tilknyttet bygning.  

 

I er som altid velkomne til at kontakte os på adresser@sdfe.dk, hvis I har spørgs-

mål.   

https://danmarksadresser.dk/media/2919918/samlet-vejledning-i-adressereglerne-240420_endelig_version_1_0_1.pdf
https://danmarksadresser.dk/media/2919918/samlet-vejledning-i-adressereglerne-240420_endelig_version_1_0_1.pdf
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