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1. Indledning          

1.1 Projektets anledning og baggrund 

I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 er der under fokusområde 10 Fælles 

grunddata for alle myndigheder, truffet beslutning om et initiativ 10.2b med titlen ”Genbrug 

af adressedata”.  

Som et led i denne beslutning er der etableret et særskilt projekt, der skal kvalificere den 
foreløbige business case som er baggrunden for initiativ 10.2b, og derefter fastlægge en 
opgavefordeling og en implementeringsplan for initiativet.  

Nærværende dokument indgår i gennemførelsen af dette projekt. Dokumentet er udarbejdet 
af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL). 

1.2 Om dette dokument 

1.2.1 Baggrund, arbejdspakke 2.5 
Nærværende dokument  omhandler et enkelt men vigtigt element i det samlede initiativ 10.2b 
om ”Genbrug af adressedata”, nemlig kravet om at supplere bestanden af autoritative adres-
ser i BBR med en række erhvervsadresser og andre adresser som ikke i dag er registreret, men 
som er i faktisk brug.  

Der er enighed om at løsningen af denne opgave vil kræve en betydelig indsats og at den 
derfor bør afgrænses og tilrettelægges nøje.  

På denne baggrund blev det i oktober 2011 besluttet at etablere en særlig arbejdspakke 2.5 
(AP 2.5) der skulle analysere udfordringen og foreslå en løsning (Figur 1). Arbejdet i AP 2.5 blev 
udført i perioden januar-februar 2012 af MBBL i samarbejde med en arbejdsgruppe, som 
havde deltagelse af KL, kommunerne, CVR og Post Danmark.  
 

 

Figur 1: Projektets fem hovedarbejdspakker og den særlige AP 2.5 



10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case 
foranalyse - suppl. adresser 

 

 
 

 - 6 af 38 -  EBST-REF: 602-18099 

 
 

 

 

1.2.2 Dokumentets indhold og formål 
Nærværende dokument er udarbejdet for at give en systematisk beskrivelse af hvordan 
opgaven med at supplere bestanden af autoritative adresser i BBR med erhvervsadresser mm. 
kan afgrænses, tilrettelægges og gennemføres.  

Dokumentet er baseret på resultater og anbefalinger fra en arbejdsgruppe i projektets AP 2.5  

Arbejdsgruppen var enige om, at en løsning af opgaven vil være en vigtig og nødvendig grund-
dataforbedring, og en forudsætning for at initiativet kan opnå de forventede gevinster. Løsnin-
gen vil især være en forudsætning for at person-, erhvervs- og ejendomsområderne kan an-
vende det samme autoritative adressegrundlag.  

Der var imidlertid også enighed om, at opgaveløsningen vil kræve væsentlige ressourcer, såvel 
centralt som i kommunerne. 

Dokumentet vil derfor være et bidrag til udformningen af den kvalificerede business case for 
initiativet, herunder specielt for så vidt angår kommunernes og MBBL’s ressourceforbrug til 
opgaveløsningen.  

Selvom tidplanen for projektet er meget stram, lægger projektets styregruppe stor vægt på at 
initiativet udformes og tilrettelægges i en bred og åben dialog med alle interessenter. Doku-
mentet indgår i denne dialog, hvorfor forslag, ideer og spørgsmål såvel som kritiske bemærk-
ninger er meget velkomne. 

1.2.3 Læsevejledning 
Læsere, der kender problemstillingen og er mest interesseret i forslaget til hvordan opgaven 
foreslås afgrænset og løst, kan med fordel springe over kapitel 2 ”Baggrund og beskrivelse af 
problemet” og gå direkte til kapitel 3 ”Forundersøgelse og opgaveanalyse” på side 19.  

Det er naturligvis også muligt at gå direkte til kapitel 4 ”Løsning” på side 29. 

1.2.4 Tilhørende dokumenter 
Dokumentet indgår i en serie af projektdokumenter, der beskriver andre facetter af initiativet: 

• Dokumentet ”Adressemyndighedens opgaver - beskrivelse”, gennemgår dels de grund-
dataforbedringer, der skal udføres som forberedelse til at initiativet virkeliggøres, dels de 
fremtidige, udvidede krav til adressemyndighedens varetagelse af opgaven. 

• Dokumentet ”Bedre it til registrering af vejnavne og adresser - beskrivelse”, gennemgår 
de infrastrukturforbedringer, herunder først og fremmest det nye BBR adresseregister, 
som skal give kommunens adressemyndighed bedre redskaber til at ajourføre data. 

• Dokumentet ”Bedre grunddata om vejnavne og adresser – beskrivelse” beskriver de 
forbedringer som myndigheder og virksomheder vil opleve når de fremover skal genbruge 
de autoritative adressedata.  
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2. Baggrund og beskrivelse af problemet 

2.1 Kommissoriet for initiativ 10.2b  

I kommissoriet for projekt 10.2b ”Genbrug af adressedata” beskrives en række elementer som 
skal indgå i initaitivet. Blandt disse er et systematisk genbrug adresser på erhvervsområdet:  

”CVR overgår i 2014 til at anvende de autoritative adresser i BBR som grundlag for 

basisregistreringen af virksomheder og øvrige løsninger på erhvervsområdet.  Skat 

overgår samtidig til at anvende adresserne i BBR som grundlag for deres løsninger og 

sagsbehandling.” 

Initiativets mål er således at samtlige erhvervsenheder i CVR skal være registreret med en 
adresse, der findes i det autoritative adresseregister i BBR.  

Selvom mange af de nuværende uoverensstemmelser mellem CVR og BBR skyldes at virksom-
hederne ikke altid angiver deres adresse korrekt i CVR, er det også velkendt at der er eksem-
pler på, at den adresse virksomheden anvender rent faktisk eksisterer – adressen er blot ikke 
registreret i BBR. For at løse dette problem indeholder initiativet et krav om at udvide BBR’s 
adressebestand så de manglende adresser registreres heri. I kommissoriet er kravet 
formuleret sådan: 

”Kommunerne supplerer BBR’s adressebestand med erhvervsadresser mv., som er i 

faktisk anvendelse, og som i øvrigt overholder reglerne om entydighed med videre.  

Erhvervs- og Byggestyrelsen
1
 udpeger, i samarbejde med Erhvervs- og Selskabsstyrel-

sen
2
, Skat og Post Danmark med flere, de pågældende adresser og stiller de nødven-

dige værktøjer til rådighed for kommunerne. Fra 2014 skal erhvervsadresser kunne 

genbruges fra BBR som autoritative data.” 

En sådan supplering af BBR’s adresser var hovedemnet for arbejdet i AP 2.5 og er ligeledes 
hovedemnet i nærværende dokument. 

I forbindelse med de tidligere gennemførte arbejdspakker, AP1 - AP 5, blev der herudover 
identificeret en række andre problemer, hvor løsningen ligeledes ville bestå i at supplere BBR’s 
adresser. De adressetyper der her blev peget på var supplerende bopælsadresser i CPR, adres-
ser i haveforeninger og adresser til visse ubebyggede arealer.   

Disse typer af supplerende adresser indgik ligeledes i AP 2.5 og er også medtaget i dette doku-
ment.  

 
 

                                                           
1 Nu: ”Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter” (MBBL) 
2 Nu: ” Erhvervsstyrelsen” (ERST) 
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2.2 Historisk baggrund for problemet: BBR 

2.2.1 Bygnings- og boligregistreringen 
Et af de vigtigste formål med etableringen af Bygnings- og Boligregisteret (BBR) i 1977 var at 
sikre en sammenhæng i folkeregistreringen (i CPR) og boligregistreringen (i BBR), bl.a. således 
at man kunne gennemføre automatiske, registerbaserede folke- boligtællinger.  

Det blev derfor formuleret som et krav til kommunerne, at de skulle foretage en fuldstændig 
og detaljeret registrering af alle boliger i BBR. Reglerne bestemte således, at alle bygninger til 
boligformål skulle ”opdeles” i BBR-enheder, så hver enkelt boligenhed kunne registreres og 
dermed indgå i bygge- og boligstatistikkerne mv.  

Da det er adressen der binder CPR og BBR sammen, blev det et krav at hver BBR-boligenhed 
skulle have en entydig adresse.  

En tilsvarende regel gælder ikke for bygninger til erhverv eller institution mv., bl.a. fordi opdel-
ingen af sådanne bygninger i individuelle erhvervslejemål hyppigt ændres uden at kommuner-
ne har nogen mulighed for at kende til det og registrere ændringen i BBR.  

BBR havde herudover til formål at fungere som bygningsregister, bl.a. som grundlag for ejen-
domsvurderingen. Da ejendomsvurderingen imidlertid tager sit udgangspunkt i den samlede 
ejendom, inkl. alle bygninger, var det ikke tilsvarende vigtigt at alle bygninger havde entydige 
adresser – når blot ejendommen kunne identificeres ved hjælp af en adresse.  

Denne historiske baggrund forklarer hvorfor BBR’s adresser ligger meget ”tæt” i boligområder, 
medens de ligger mere spredt i erhvervsområder, hvor det typiske billede er at selv meget 
store erhvervsejendomme kun har en adresse pr. ejendom (Figur 2).  

 

 

Figur 2: Erhvervsområde omkring Dalager i Brøndby vest for København: Der er kun en adresse pr. 
ejendom, selvom der måske er flere erhvervsvirksomheder på ejendommen 

 



10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case 
foranalyse - suppl. adresser 

 

 
 

 - 9 af 38 -  EBST-REF: 602-18099 

 
 

 

Adresseskævheden mellem bolig og erhverv bliver især tydelig i situationer, hvor en større er-
hvervsejendom eller institution e.l. kun har en enkelt adresse, selv om den består af mange 
bygninger som benyttes af mange forskellige virksomheder eller funktioner (Figur 3).  

Eksempler på sådanne bebyggelser og virksomhedstyper er: 

• Erhvervsejendomme med mange individuelle erhvervslejemål 

• Havneområder, lufthavne o.l. med mange erhvervslejemål eller butikker 

• Kontorhoteller o.l., dvs. bygninger der udlejes til flere kontorvirksomheder  

• Butikscentre o.l., hvor én bygning rummer mange individuelle butikslejemål 

• Større institutioner som f.eks. sygehuse og universiteter  

 

 

Figur 3: Et område på Bispebjerg i København NV: Adresserne ligger tæt i boligkvartererne mod vest 
medens Bispebjerg Hospital øst for Charlotte Muncks Vej kun har få adresser 

 

2.2.2 BBR som basisregister for adresser 
I forbindelse med revisionen af BBR-loven i 20013 blev det besluttet at forenkle reglerne om 
vejnavne og adresser og at samle disse regler i BBR-loven. I den nye BBR-lov blev kommunerne 
udpeget som den eneste myndighed der kan fastsætte vejnavne og adresser.  

Ændringen betød bl.a. at Vejdirektoratet og amterne, der tidligere fastsatte vejnavne for stats-
veje, hhv. amtsveje, ikke længere har denne myndighed. Tilsvarende blev det præciseret at 
det ikke er grundejeren, men kommunen der fastsætter resten af adressen, dvs. de enkelte 
husnumre, etage- og dørbetegnelser mv.  

                                                           
3 Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering, BEK nr. 160 af 8. februar 2010. 
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Samtidig blev det besluttet at BBR skulle være det fælles, offentlige basisregister for samtlige 
adresser i Danmark (Figur 4).  

Samtlige fastsatte adresser i Danmark skal således registreres i BBR, uanset om adressen også 
indgår i andre registre (f.eks. ESR, CPR eller CVR m.fl.), fordi den anvendes som adresse for en 
ejendom, en bopæl, en virksomhed e.l.  

 

Figur 4: BBR som fælles adresseregister 

 

2.3 Historisk baggrund for problemet: CVR  

2.3.1 Det Centrale Virksomhedsregister 
Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), blev sat i drift i 1999, som offentligt stamregister for 
virksomhedsoplysninger. CVR indeholder, efter reglerne i CVR-loven4, oplysninger om alle virk-
somheder i Danmark.  

Formålet med CVR er at sikre at grunddata om virksomheder registreres en gang og et sted, 
bl.a. med henblik på at opnå administrative lettelser for erhvervslivet og myndighederne. 

Der registreres ikke direkte i CVR idet virksomhedsoplysningerne overføres fra andre myndig-
heders registre til CVR, først og fremmest fra Erhvervsstyrelsen (ERST, tidligere EogS), Skat, 
Danmarks Statistik og Arbejdstilsynet. Data fra CVR bliver herefter offentliggjort og stillet til 
rådighed for offentlige myndigheders og privates videre anvendelse.  

Hver virksomhed tildeles et entydigt CVR-nummer. Udover et CVR-nummer har alle virksom-
heder desuden en produktionsenhed (P-enhed), som repræsenterer det sted (eller den adres-
se), hvor der drives virksomhed fra. Hver P-enhed tildeles et P-nummer.  

                                                           
4 Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Virksomhedsregister, LBK nr. 653 af 15. juni 2006. 
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En virksomhed med et CVR-nummer kan have mere end en P-enhed, hvis der drives virksom-
hed fra flere steder (på flere adresser). Det er eksempelvis tilfældet for Dansk Supermarked, 
hvis CVR-nummer ligger i Højbjerg, og som har tilknyttet P-enheder beliggende i hele Danmark 
i form af bl.a. Netto-butikker. 

2.3.2 Adresserne i CVR 
CVR’s oplysninger om de enkelte virksomheders og produktionsenheders beliggenhedsadresse 
er først og fremmest baseret på adresseoplysninger fra virksomheden selv.  

Ved idriftsætningen af CVR omkring 1999, blev det besluttet, at disse adresseoplysninger ikke 
skulle valideres mod BBR men derimod alene mod CPR’s Vejregister (CPR Vej).  

Det betyder, at adresseoplysningen i CVR kontrolles for så vidt angår postnummer og vejnavn 
(inklusive kommunekode og vejkode)– og at det kontrolleres om husnummeret er beliggende 
indenfor det husnummerinterval som CPR Vej har angivet for det pågældende vejnavn.  

 

 

Figur 5: Illustration af ”adresse modenhed” fra niveau 0 til 5.  

 

Da CVR’s husnummervalidering på denne måde sker i forhold til et interval af husnumre, som 
CPR Vej eksempelvis angiver som ”1-43” eller ”2-998”, er der ikke nogen sikkerhed for at det 
konkrete husnummer (og dermed den oplyste adresse) faktisk findes blandt de officielt fast-
satte adresser i BBR.  

Valideringen medtager derfor i praksis heller ikke et evt. bogstav, der indgår som en del af 
husnummeret. Ligeledes valideres evt. etage- og dørbetegnelser ikke. 

Ved anvendelsen af den systematik der er angivet ovenfor i  Figur 5 ses det at CVR’s adres-
seoplysninger i dag befinder sig på ”modenheds niveau” 3 (dvs. N3). 
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2.4 Tidligere analyser 

2.4.1 Uoverensstemmelser mellem CVR’s og BBR’s adresser 
Uoverensstemmelserne mellem CVR’s og BBR’s adresser viser sig når man samkører adresser-
ne på CVR’s P-enheder med den samlede liste af adresser i BBR. Samkøringen vil resulterer i 
en liste med P-enheder, hvortil der er oplyst en adresse som ikke findes i BBR5.  

Principielt er der to muligheder: 

• Virksomheden har oplyst en ikke-eksisterende eller ufuldstændig adresse 

• Virksomheden har oplyst en faktisk eksisterende adresse, der ikke er registreret i BBR 

Uoverensstemmelserne har ved flere tidligere lejligheder været genstand for nærmere, mere 
systematiske undersøgelser (Figur 6). 

 

 

Figur 6: Problemstillingen har været analyseret både i 1997 og i 2001-2002 

 

2.4.2 Analyse 2001-2002 
I 2001-2002 gennemførte Danmarks Statistik, der på daværende tidspunkt var CVR-myndig-
hed, og Kort & Matrikelstyrelsen, der på daværende tidspunkt var BBR-myndighed, en relativ 
grundig analyse af adresseuoverensstemmelserne mellem BBR og CVR6. 

 

                                                           
5 Det omvendte, dvs. at der findes en lang række adresser i BBR som ikke findes i CVR, er ikke et pro-
blem, da BBR jo principielt omfatter alle landets adresser, dvs. også adresser på boliger, sommerhuse, 
ubebyggede grunde osv., hvor der ikke er nogen erhvervsaktivitet. BBR har i alt omkring 2,5 mio. ad-
gangsadresser, medens CVR har registreret godt 0,5 mio. individuelle P-enheder. 
6 ”Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Bolig-
registret” er publiceret af Told og Skat og KMS i marts 2002. 
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Figur 7: Hovedresultatet af CVR-BBR analysen i 2001 

 
 

Analysen konkluderede at ca. 94 % af CVR’s P-enheder anvendte en adgangsadresse der var 
registreret i BBR og omvendt at ca. 6  % af P-enhederne, svarende til at ca. 35.000 P-enheder, 
anvendte en adresse der ikke var registreret i BBR. (Figur 7) 

Senere analyser, udført af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen og Dan-
marks Statistik i 2004, har i store træk bekræftet dette resultat. 

I 2008 viste en analyse udført af Danmarks Statistik7 at uoverensstemmelserne fører til, at 
hele 15 % af ”dagbefolkningen” dvs. de beskæftigede personer, ikke kan henføres til en 
adresse der er registreret i BBR. 
 
Analysen i 2002 opdelte uoverensstemmelserne i forskellige typer alt efter hvilken del af CVR-
adressen der ikke stemte overens med BBR’s tilsvarende adresse. (Figur 8) 

For den største gruppe af uoverensstemmelser var det alene husnummer-bogstavet, der ad-
skilte CVR-adressen fra den tilsvarende adresse i BBR, hvorimod den næststørste gruppe af 
uoverensstemmelser bestod i, at det husnummer som CVR angav, slet ikke var registreret i 
BBR. 

2.4.3 Vurdering af årsagen til uoverensstemmelserne 
I forbindelse med analysen i 2002 blev der i fire kommuner (Glostrup, Frederiksværk, Odense 
og Vejen) gennemført en nærmere, manuel stikprøvekontrol af uoverensstemmelserne.  

På baggrund af denne supplerende stikprøvekontrol konkluderede analysen at ca. 2/3 af alle 
uoverensstemmelser skyldtes at CVR’s adresseregistrering var ufuldstændig eller forkert, 
medens ca. 1/3 af uoverensstemmelserne kunne henføres til, at den pågældende adresse 
manglede i BBR. 

                                                           
7 “Addresses without match with the address coordinates for Day and Night population” af Erik Sommer, 
Danmarks Statistik, Nordic Address Meeting 2009, Myvatn, Island. 
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Parterne gav, på baggrund af resultaterne, en række anbefalinger som ville kunne forbedre 
situationen. På grund af ressortomlægninger og andre forhold, blev der dog aldrig fulgt op på 
disse anbefalinger. 

 

 

 

Figur 8: Uoverensstemmelserne fordelt efter type af afvigelse (undersøgelse 2001-2002) 

 

 

2.5 Resultater fra projektets øvrige arbejdspakker 

2.5.1 Generelt 
Projektets øvrige arbejdspakker har i det store og hele bekræftet det billede som tidligere 
undersøgelser har vist.  

Analyserne af As-is situationen i AP 2, AP 3 og AP 4 viser hver for sig eksempler på, at der i dag 
ikke er overensstemmelse mellem adresserne i BBR og øvrige offentlige basisregistre. 
Tilsvarende viser analyserne af en fremtidig To-be situation, at der vil kunne opnås væsentlige 
samfundsgevinster, både i den offentlige og i den private sektor, hvis problemerne kan løses.  

2.5.2 Fra AP 2 om brug af adresser på erhvervsområdet 
I projektets AP 2 konkluderes det, at selv om en væsentlig del af adresseuoverensstemmel-
serne mellem CVR og BBR vil kunne forklares med at CVR kun validerer mod CPR Vej (dvs. til 
N3), er der også mange eksempler på, at faktisk eksisterende erhvervsadresser, som over-
holder de almindelige adresseregler, ikke findes i BBR, fordi de ikke er kendt af kommunen.  

I AP 2 nævner følgende typer af bebyggelser o.l. hvor dette kan være tilfældet: 

• Butikscentre, kontorhuse 

• Store virksomheder med mange bygninger, havneområder 

• Hospitaler, universiteter og andre større institutioner  
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• Kommunale institutioner, biblioteker 

• Lufthavne f.eks. CPH 

• Kaserner og militærområder 

• Feriecentre, forlystelsesparker (Feriecentre hører formentlig til AP 3 eller 4) 

• Brandsynsobjekter iflg. ”BEK om Brandsyn” Bilag 1 (nævnt ifm. med AP 4) 

2.5.3 Fra AP 3 om brug af adresser på personområdet 
Projektets AP 3 om brug af adresser på personområdet supplerer ovenstående liste med en 
række andre situationer, hvor det i dag giver problemer for folkeregisteropgaven e.l. at BBR 
mangler en adresse.  

I AP 2 nævnes følgende typer af bebyggelser o.l. hvor adressen ofte kan mangle i BBR: 

• Haveforeninger o.l.  

• Husbåde, dvs. bolværkspladser o.l. 

• Adresser o.l. der i øvrigt lovligt kan bebos fra 1. april til 1. oktober 

2.5.4 Fra AP 4 om brug af adresser til øvrige anvendelser 
Projektets arbejdspakke 4 om brug af adresser i øvrigt supplerer ligeledes listen med 
yderligere arealer og anlæg, hvor kunne være hensigtsmæssigt at have en BBR-adresse. AP 3 
nævner således: 

• Visse ubebyggede arealer med publikumsinteresse eller myndighedsbehov f.eks. idræt, 
park, p-plads, legeplads, rasteplads, naturområder 

• Egentlige tekniske anlæg f.eks. transformer, regnvandsbassin, målestation, mobilmast 
(dog ikke mindre, tekniske installationer, f.eks. brønd/dæksel) 

 

 

 

Figur 9: En række haveforeninger mangler officielle adresser, selv om de i sommerhalvåret danner 
rammen om mange tusinde danskeres dagligliv 
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2.6 Regler for kommunernes fastsættelse af adresser 

2.6.1 Bekendtgørelse om vejnavne og adresser 
Reglerne for registrering af adresser i BBR findes i dag i ”Bekendtgørelse om vejnavne og 
adresser”8. I bekendtgørelsens § 2 præciseres det at formålet med at fastsætte vejnavne og 
adresser er  

”(…) at borgere, myndigheder, forsyningsvirksomheder, ulykkesberedskab og andre på 

lettest mulige måde kan orientere sig og finde frem til den pågældende vej, ejendom, 

bygning, indgangsdør, bolig- eller erhvervsenhed m.v. ” 

Om registreringen af de fastsatte vejnavne og adresser hedder det at formålet er: 

” (…) at sikre, at de korrekte oplysninger herom kan stilles til rådighed på en ensartet 

måde for borgere, erhvervsliv og den offentlige administration.” 

Bekendtgørelsen præciserer i § 3 at kommunalbestyrelsen har ansvaret for kommunens sam-

lede bestand af vejnavne og adresser og i § 24 at kommunalbestyrelsen skal registrere samt-

lige fastsatte adgangs- og enhedsadresser i BBR.  

2.6.2 Fastsættelse af adgangsadresser 
Reglerne for fastsættelse af adgangsadresser findes i § 11 i ”Bekendtgørelse om vejnavne og 
adresser”. Hovedreglerne, som har været gældende siden BBR’s oprettelse, er: 

• Der skal fastsættes en adgangsadresse til en opgangs- eller indgangsdør der udefra fører 
til en/flere BBR-enheder i en bygning (stk. 1) 

• Der skal dog fastsættes mindst en adresse til en grund der er bebygget eller forventes 
bebygget (stk. 4) 

I forbindelse med revisionen af BBR-loven i 2001 blev der i det daværende ”Cirkulære om 
adresser” indføjet to supplerende regler: 

• Der kan fastsættes en adgangsadresse til andre opgangs- eller indgangsdøre end de i stk. 1 
nævnte (stk. 2) 

• Der kan endvidere fastsættes adgangsadresser til bestemte adgangsveje til bebyggede 
eller ubebyggede arealer, f.eks. grønne områder, legepladser, idrætsanlæg, 
seværdigheder, bolværkspladser o.l. (stk. 3) 

Den næstsidste regel betyder, at der kan fastsættes adgangsadresser til enhver opgangs- eller 
indgangsdør e.l. til en bygning, uanset om der er registreret en BBR-enhed e.l.  i bygningen.  

2.6.3 Fastsættelse af enhedsadresser 
Reglerne for fastsættelse af enhedsadresser findes i § 17 i ”Bekendtgørelse om vejnavne og 
adresser”. Hovedreglerne, som har været gældende siden BBR’s oprettelse, er: 

• Der skal fastsættes en adgangsadresse til en dør der udgør hovedadgangen til en BBR-
enhed (stk. 1) 

                                                           
8 Bekendtgørelse om vejnavne og adresser, BEK nr. 1398 af 12. december 2006. 
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I forbindelse med revisionen af BBR-loven i 2001 blev der i det daværende ”Cirkulære om 
adresser” indføjet en supplerende regel: 

• Der kan fastsættes en enhedsadresse til andre døre inde i bygningen (stk. 3) 

Det er således ikke længere et krav, at der i BBR er registreret særlige oplysninger om den del 
af bygningen der ligger bag den pågældende dør. Det eneste krav er at døren er identificeret 
(hvilket i praksis vil kunne ske ved hjælp af etage- og dørbetegnelse).  

2.6.4 BBR’s adresseregister 2009  
Først med idriftsættelsen af det moderniserede BBR i december 2009, fik BBR et egentlig, selv-
stændigt adresseregister der lever op til de nye tanker i adressebekendtgørelsen.  

Det nye BBR fik som noget nyt mulighed for at registrere adgangsadresser og enhedsadresser 
som to selvstændige entiteter, og for at knytte et såkaldt ”adressepunkt” til hver adgangs-
adresse, som en repræsentation af adgangsadressens geografiske beliggenhed.  

I modsætning til i det gamle BBR, kan kommunerne nu ét sted registrere samtlige adresser, 
uanset om adressen ligger på en ubebygget grund eller hører til en bygning eller et teknisk 
anlæg.  

Efter idriftsættelsen af det nye BBR var kommunens fastsættelse af adresser ikke længere 
bundet til byggesags- eller til udstykningsprocessen; kommunen fik mulighed for at betragte 
behovet for en ny adresse som en selvstændig forvaltningsproces, der ikke i sig selv er 
begrænset eller afhængig af andre processer.  

Det blev ligeledes muligt at registrere mere end en særskilt adgangsadresse til en bestemt 
bygning, uanset om bygningen er opdelt i BBR-enheder eller ej. Ligeledes blev det teknisk 
muligt at registrere enhedsadresser til bygninger, der ikke er opdelt i egentlige BBR-enheder.  

Disse nye muligheder betyder at BBR ikke, som det tidligere var tilfældet, har indbyggede, 
tekniske begrænsninger i hvordan og hvornår kommunen kan fastsætte adgangs- og enheds-
adresser på bygninger som anvendes til erhverv eller institutioner mv.  

Det skal dog nævnes, at det nye BBR ikke har indrettet sin standard brugergrænseflade (dvs. 
klienten ”BBR kommune”), til at understøtte eller udnytte disse muligheder. 

2.6.5 Regler om ejeres oplysningspligt 
Bygnings- og boligregistreringen er grundlæggende baseret på, at ejeren har pligt til at ind-
berette oplysninger til BBR om ejendommen og de bygninger samt bolig- eller erhvervs-
enheder den indeholder. Reglerne er fastlagt i ”Bekendtgørelse om ejers oplysningspligt” fra 
20029. 

Bekendtgørelsen omfatter også oplysninger om adresser på ejendommen, idet den i bilag 1 
uvetydigt nævner at ejere skal meddele kommunalbestyrelsen oplysninger om: 

”Skiltede og faktisk anvendte adgangsadresser (Vejnavn, husnummer incl. evt. 

bogstav) herunder eventuelle selvstændige adresser på tekniske anlæg.”   

                                                           
9 Bekendtgørelse om ejeres pligt til at give oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR), BEK nr. 1028 
af 12. december 2002.  
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En tilsvarende formuleret oplysningspligt gælder for enhedsadresserne på ejendommen. 

Reglerne efterleves dog ikke i praksis og der har heller ikke fra EBST/MBBL eller kommunerne 
været taget nogen særlige initiativer til at sikre dette. Den standardiserede BBR ejermeddelel-
se, som gengiver BBR’s oplysninger for ejendommen, medtager eksemlpelvis ikke adresserne 
som emne, og den forklarer i øvrigt ikke vigtigheden af at BBR’s adresseoplysninger er fuld-
stændige.  

Hertil kommer, at de redskaber, som i dag giver en ejer mulighed for på nettet at oplyse kom-
munen om ændringer eller rettelser til BBR, ikke understøtter manglende eller forkert regi-
strering af adresser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Vejvisning i områder med et lokalt "selvopfundet" adressesystem kan være udfordrende. 
Her fra Bispebjerg Hospital i København NV. 
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3. Forundersøgelse og opgaveanalyse 

3.1 Indledning 

MBBL har i december 2011 og januar 2012 gennemført en en forundersøgelse og analyse af 
hvordan opgaven kan tilrettelægges. Deltagerne i den nedsatte arbejdsgruppe for AP 2.5 har,  
bl.a. på to workshops i januar 2012, bidraget til analysen med deres faglige vurderinger, over-
vejelser og forslag.  

Det følgende kapitel gennemgår resultaterne af denne forundersøgelse. 

3.2 Kategorisering af opgaven 

På baggrund af resultaterne fra projektets fire arbejdspakker AP 2- AP 4 kan man definere ti 
forskellige kategorier af bebyggelser eller områder, hvor der er behov for at supplere bestan-
den af autoritative adresser (Tabel 1).  

Kategorierne 1-6 omhandler forskellige type af erhvervsområder, institutioner o.l.  hvor adres-
sebestanden i BBR i dag på forskellige måder er ”tynd”, selv om der ofte findes faktiske adres-
ser i området som de pågældende virksomheder selv anvender, f.eks. i CVR, eller som post- 
eller forsyningsadresse f.eks. for telefon eller el.  

Kategorierne 7-9 omhandler bebyggelser og andre typer af adresser hvor personer bor eller 
opholder sig permanent eller midlertidigt, og hvor den præcise adresse ofte ikke findes i BBR. 
Kategori 10 omhandler visse ubebyggede arealer og tekniske anlæg, som i dag ofte ikke har en 
adresse. 

3.2.1 Interesseanalyse 
For hver kategori er det i tabellens sidste kolonner angivet med ’X’er, om seks forskellige an-
vendelsesområder har et udtalt og velbegrundet behov for et bedre og mere fuldstændigt 
adressegrundlag end i dag.  

De seks anvendesesområder er: 

• Brev- og pakkebefordring, dvs. hvor fysiske brev- eller pakkeleverancer regelmæssigt eller 
lejlighedsvis skal kunne leveres direkte til adressen 

• Almen publikumsinteresse, dvs. når en virksomheds kunder skal kunne finde frem til virk-
somheden, f.eks. en butik eller cafe 

• Logistik og kørselsopgaver, f.eks. når en private eller offentlig leverandør eller servicevirk-
somhed skal planlægge besøg på en eller flere adresser 

• Tilsyns- og kontrolopgaver, dvs. hvor en myndighed skal kunne planlægge og udføre 
fysiske kontrolbesøg – og registrere eller udveksle oplysninger om resultaterne 

• Forsyningsvirksomhed, dvs. hvor en forsyningsleverandør, f.eks. el, vand, telefon eller 
internet, leverer en ydelse til en person eller virksomhed på et bestemt sted 

• Alarm og beredskab, dvs. hvor politi, ambulance eller brandberedskabet har brug for at 
kunne lokalisere en ulykke eller et indsatssted præcist  
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Tabel 1: Kategorier af supplerende adresser og interesseanalyse 

 Kategori navn Beskrivelse Eksempler 

B
rev- o

g p
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g 
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 p
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b

liku
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teresse 
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Tilsyn
s- o

g ko
n

tro
lo

p
gaver 

Fo
rsyn

in
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m
h

ed
 

A
larm

 o
g b

ered
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1 Butikscentre og 
kontorhoteller 

Mange virksomheder, dvs. p-enheder af 
typen butik, kontor o.l. som ligger i en 
enkelt eller nogle få bygninger, dvs. 
under samme tag  

Fisketorvet, RO's Torv, Skejby Centret, 
Bruuns Galleri, Kattegat Silo Kontor-
hotel, butikker i banegårdscentre, 
lufthavne (åbne publikumsrett. del) 

X X X X X X 

2 Erhvervsejendomme  
med flere 
virksomheder 

En erhvervsejendom med flere eller 
mange bygninger, som rummer en 
række forskellige virksomheder, dvs. p-
enheder, typisk som individuelle lejemål 
o.l.  

Ejendom med flere bygninger og 
erhvervslejemål fx Vesterbrogade 
149, København V, forlystelsesparker, 
fx Tivoli Friheden i Århus 

X X X X X X 

3 Ejendom med flere 
offentlige 
institutioner  

Ejendom med en eller flere bygninger 
som rummer flere offentlige 
institutioner eller funktioner som udgør 
hver sin p-enhed, eller som har hver sin 
brugerkreds 

Kommuneskole med tilknyttet SFO, 
børneinstitution, ældreinstitution, 
idrætshal ol. Rådhus m. borgerservice 
og bibliotek, Regional administration, 
statsamt 

X X X X X X 

4 Større statslige og  
regionale 
institutioner 

Større ejendom med mange bygninger 
som rummer en flere større institutioner 
eller anlæg og som består af mange 
funktioner med hver sin brugerkreds, 
selv om disse ikke nødvendigvis udgør 
selvstændige p-enheder 

Sygehus fx Bispebjerg Hospital, Skejby 
Sygehus. Universitet fx RUC i Roskilde, 
AUC i Aalborg, AUC i Aarhus, anden 
større uddannelsesinstitution 

 X X X X X 

5 Større  
enkeltvirksomheder  

En erhvervsejendom med en eller flere 
bygninger som huser en enkelt, større 
virksomhed bestående af mange 
funktioner som ikke nødvendigvis udgør 
selvstændige p-enheder 

NOVO i Bagsværd, Aalborg Portland i 
Aalborg Øst, Danisco A/S i Brabrand, 
Odense Marcipan A/S i Odense C   X X X X 

6 Lukkede eller  
indhegnede områder 

Særligt erhvervsområde, institution eller 
anlæg, som rummer flere bygninger og 
funktioner, men hvor adgangen, af 
sikkerhedshensyn er begrænset og 
reguleret af en portvagt e.l.  

Kaserne, militær flyveplads, lukket 
havneområde, lufthavnsområde (det 
indhegnede), fængsel, indhegnet 
industriområde  

  X X X (x) 

7 Haveforeninger Haveforening, nyttehaver e.l. som 
danner grundlag for personers ophold 
og/eller overnatning og som evt. kan 
anvendes som midlertidig bopæls- eller 
opholdsadresse 

Hf Maglehaven i Skælskør,  
Hf Sommerly i København S, Hf Skovly 
 i Viborg, Hf Skibhøj i Esbjerg. X X X X X X 

8 Bopælsadresser uden 
bolig 

Adresse til en bopæl af en type, som i 
dag ikke er knyttet til en BBR boligenhed 

Kajplads til husbåd, ikke-lovlig bolig 
(kælder, erhvervsejendom/-lejemål), 
værelser på opholdssteder, uformelle 
selvbyggede områder fx ”Klondyke”, 
Guldkysten, Hesbjerg Skov, Krogen. 

X X X X X X 

9 Andre midlertidige 
opholdsadresser 

Andet opholdssted som kan anvendes 
som midlertidig bopæls- eller 
opholdsadresse (fx ferie), typisk i 
sommerhalvåret 

Feriecenter, campingplads, hoteller, 
pensionater 

X X X X X X 

10 Visse ubebyggede 
arealer samt tekniske 
anlæg 

Ubebygget areal, anlæg ol., hvortil der 
leveres offentlig eller privat service, eller 
hvor der i øvrigt er publikumsinteresse 

Legepladser, parker, idrætsanlæg, 
faste stadepladser fx på torv, 
vindmølle, pumpestation 

 X X X X X 
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Tabellen viser, at seks ud af de ti kategorier har maksimum ”point”, nemlig kategorierne 1, 2 
og 3 samt 7, 8 og 9. For kategorierne 4, 5, 6 og 10 tæller hensynet til ”brev- og pakkebefor-
dring” lavt. For kategorierne 5 og 6 tæller ”almen publikumsinteresse” lavt.  

Som det er antydet i tabellen kan man herudover overveje om hensynet ”alarm og beredskab” 
skal tælle lavt i kategori 6, idet der i disse lukkede områder områder ofte har deres eget inter-
ne ulykkes- og sikkerhedsberedskab.  

3.2.2 Karakteristik af situationen i dag og den ønskede situation  
Med udgangspunkt i interessevurderingen er der herefter, for hver kategori, foretaget en 
karakteristik af situationen i dag og en beskrivelse af den ønskede, fremtidige situation, så-
fremt de kortlagte anvendesesområders behov skulle opfyldes. (Se Tabel 2) 

Eksempelvis er den typiske situation for en butikscenter, at hele centeret i dag har en enkelt 
eller nogle få adgangsadresser, dvs. vejnavn husnummer og postnummer. Det gælder f.eks. 
for”Fisketorvet” i København V, der har adressen ”Kalvebod Brygge 59, 1560 København V”.  

Selv om centeret har sine egne etage- og butiksnumre som anvendes på oversigtstavler, hjem-
mesider o.l. kendes disse adressebetegnelser ikke i BBR. Det betyder at Post Danmark, tilsyns- 
og kontrolmyndigheder, vareleverandører og forsyningsselskaber osv. selv må bruge tid på at 
oprette og vedligeholde egne, hjemmelavede adresseregistre.  

Den ønskede situation er i dette tilfælde, at hver butiksenhed har sin egen enhedsadresse som 
er kendt og registreret i BBR – således at den samtidig kan anvendes virksomhederne selv 
overfor CVR, post, forsyningsselskaber, på hjemmesider osv.  

Tabellens sidste kolonne angiver – som supplerende information til evt. senere brug – om 
kategorien i særlig grad er berørt af en eller flere af de generelle problemstillinger der er op-
listet i bilag A bagest i dokumentet.  

3.3 Prioritering og alternativer 

3.3.1 Hovedprioritering  
Den gennemførte kategorisering og interesseanalyse kunne pege på at kategorierne med den 
højeste score, dvs. 1, 2 og 3 samt 7, 8 og 9 skal gives den højeste prioritet i løsningsmodellen.  

For begge kategorierne 5 ”Større enkeltvirksomheder” og 6 ”Lukkede eller indhegnede områ-
der” er der som regel er tale om en enkelt større virksomhed, institution eller ejendomsejer. 
Her kan man med rimelighed antage at ejeren eller insitutionen af egen drift henvender sig til 
kommunen såfremt behovet for at få fastsat supplerende adresser opstår.  

Dette kunne tale for at de to kategorier ikke medtages i løsningens hovedprioritering. 

3.3.2 Mulig optioner 
De to resterende kategorier, dvs. kategori 4 ” Større statslige og regionale institutioner”og ka-
tegori 10 ”Visse ubebyggede arealer samt tekniske anlæg” kunne få status som ”option”, dvs. 
som opgaver, hvor en nærmere vurdering skal afgøre om de medtages i løsningens hoved-
prioritering eller udskydes til en evt. senere indsats. 



10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case 
foranalyse - suppl. adresser 

 

 
 

 - 22 af 38 -  EBST-REF: 602-18099 

 
 

 

Tabel 2: Karakteristik af situationen i dag og ønsket fremtidig situation  

 Kategori navn Situationen i dag Ønsket fremtidig situation 

Sæ
rlige p

ro
b

lem
-

still. jf. b
ilag A

 

1 Butikscentre og 
kontorhoteller 

Centrets eller bygningens hovedindgange har som 
regel en adgangsadresse, men de enkelte butikker 
eller kontorenheder har ikke en officiel 
enhedsadresse. Ofte anvendes et lokalt, uofficielt 
adressesystem, fx (indgang/etage/plan/butiksnr. 

Hver hovedadgang har egen adgangsadresse. 
Hver p-enhed har en officiel adgangs-/enheds-
adresse, dvs. med etage og dørbetegnelse, 
således at den enkelte virksomhed kan 
identificeres 

A 
B 
C 
D 

2 Erhvervsejendomme  
med flere 
virksomheder 

Virksomhederne ligger i forskellige bygninger eller i 
hver sin del af en bygning, men anvender alligevel 
enten en fælles adresse (for ejendommen), en faktisk 
adresse som ikke i BBR, eller et lokalt, uofficielt 
adressesystem fx bygnings-/blok-/portnummer. 

Hver virksomhed har en officiel adgangs-
/enhedsadresse som angiver adgangsvejen til 
denne, således at den kan identificeres 
 

A 
B 
C 
E 

3 Ejendom med flere 
offentlige 
institutioner  

De forskellige institutioner ligger i forskellige 
bygninger eller i hver sin del af en bygning, men 
anvender alligevel enten en fælles adresse (for 
ejendommen), eller en faktisk adresse, som ikke er 
registreret officielt 

Hver institution eller funktion har en officiel 
adgangs-/enhedsadresse som angiver 
adgangsvejen til denne, således at den kan 
identificeres 

G 

4 Større statslige og  
regionale 
institutioner 

Hele institutionen har en enkelt officiel adgangs-
adresse, selv om funktionerne er fordelt på mange 
bygninger i området (fx skadestue, akutmodtagelse, 
sengeafsnit, fakultet/institut, laboratorium, admini-
stration). Ofte anvendes et lokalt, uofficielt 
adressesystem (bygningsnummer) 

Hver af institutionens vigtige funktioner har en 
officiel adgangsadresse som angiver 
adgangsvejen til denne. Interne veje tildeles 
evt. et egentligt vejnavn  

A 
B 
C 
G 

5 Større 
enkeltvirksomheder  

Hele virksomheden har en enkelt officiel adgangs-
adresse, selv om de mange funktioner er fordelt på 
mange bygninger i området (fx varemodtagelse, 
lager, produktion, administration, kantine, 
laboratorium). Ofte anvendes et lokalt, uofficielt 
adressesystem, fx vejnavn/ bygnings-/blok-/portnr. 

Hver af virksomhedens vigtige funktioner har 
en officiel adgangsadresse som angiver 
adgangsvejen til denne. Interne veje tildeles 
evt. et egentligt vejnavn  
 

A 
B 
C 
D 
 

6 Lukkede eller  
indhegnede områder 

Hele området eller anlægget har en enkelt officiel 
adgangsadresse, selv om dets mange funktioner er 
fordelt på mange bygninger i området. Ofte 
anvendes et lokalt, uofficielt adressesystem, fx 
vejnavn/bygningsnummer. 

Hvert af områdets/anlæggets vigtige 
funktioner har en officiel adgangsadresse som 
angiver adgangsvejen til denne. Interne veje 
tildeles evt. egentligt vejnavn  
 

A 
B 
F 

7 Haveforeninger Haveforeningen har kun en enkelt adgangsadresse, 
hvorfor den enkelte parcel ikke kan identificeres. Ofte 
anvendes et lokalt, uofficielt adressesystem baseret 
på parcelnummer og evt. interne vej-eller stinavne. 
Også manglende vejnavne. 

Alle haveforeningsparceller, som kan anvendes 
til overnatning har en officiel adgangs-
/enhedsadresse, således at denne kan 
identificeres 
 

A 
B 
H 

8 Bopælsadresser uden 
bolig 

En eller flere personer er folkeregistreret i CPR på en 
adresse, selvom denne ikke udgør en officiel enheds-
adresse. Den pågældende bopæl kan eventuelt være 
ikke-godkendt som bopæl jf. byggelovgivningen 

Alle personer med en kendt, fast eller 
midlertidig bopæl er knyttet til en officiel 
enhedsadresse, således at bopælen kan 
identificeres uanset at den ikke udgør en lovlig 
bolig 

E 

9 Andre midlertidige 
opholdsadresser 

Feriecentret har kun en enkelt adgangsadresse, 
hvorfor den enkelte feriebolig ikke kan identificeres 
selvom denne ofte udgør en BBR-enhed. Ofte 
anvendes et lokalt, uofficielt adressesystem (fx 
bolignummer). Campingpladsen har kun en enkelt 
adgangsadresse.  

Alle midlertidige opholdsadresser har en 
officiel adgangs-/enhedsadresse 
 

A 
B 
E 

10 Visse ubebyggede 
arealer  
samt tekniske anlæg 

De pågældende pladser og anlæg har ofte ikke en 
adgangsadresse eller kun en enkelt adgangsadresse, 
selv om der er flere adgangsveje eller funktioner på 
området 

Hvert areal eller anlæg har en adgangsadresse. 
Hvis der er flere adgangsveje eller funktioner 
på arealet findes en adgangsadresse som 
angiver adgangsvejen for hver af disse. 

H 
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3.4 Skøn over volumen af kategori 1-3 

3.4.1 CVR-BBR optælling december 2011 
Kategorierne 1-3 omfatter situationer, hvor en række p-enheder skal have en korrekt adresse. 
Som  et grundlag for at skønne hvor mange nye adresser disse kategorier give anledning til, 
har MBBL i december 2011 fået udført en ny optælling af uoverensstemmelserne mellem 
CVR’s adresseoplysninger og adresserne i BBR.  

Optællingen er udført af firmaet Geomatic A/S og er baseret på aktuelle data om CVR’s i alt ca. 
520.000 produktionsenheder, samt BBR’s samlede bestand adgangs- og enhedsadresser.  

Optællingen viser omtrent det samme billede som tidligere undersøgelser omtalt i afsnit 2.4 
på side 12. Resultaterne er vist i Tabel 3nedenfor og kan gengives således:   

• CVR har i alt ca. 420.000 unikke adgangsadresser og ca. 460.000 enhedsadresser 

• Af disse findes ca. 18.000 adgangsadresser og ca. 30.000 enhedsadresser ikke i BBR, 
svarende til ca. 4,2 % hhv. 6,5 % af det samlede antal CVR-adresser 

For at anskueliggøre resultaterne viser tabellen tillige tallene for et udvalg af kommuner af for-
skellig størrelse og med en beliggenhed i forskellige landsdele.  

Tabel 3: Uoverensstemmelser mellem CVR’s og BBR’s adresser10 i alt og for udvalgte kommuner, pr. 
december 2011. Kommuner der deltog i arbejdsgruppen er markeret med pil ► 

  Antal uoverensstemmelser 
i alt 

Kommunens andel i % af alle 
uoverensstemmelser 

Kommunens 
andel af alle 

adresser    Adgangsadresser Enhedsadresser Adg.adr. Enheds.adr 

 Udvalgte 
kommuner 

A1: Kun  
bogst 

A2: Hele  
husnr. 

E1: AAD  
kendt 

E2: AAD  
ukendt 

Kun  
bogst 

Hele  
husnr. 

AAD  
kendt 

AAD  
ukendt 

Adg. 
adr. 

Enh. 
adr. 

►101  København 768 491 3.988 1.596 6,2% 8,8% 36,5% 8,2% 2,9% 10,6% 

159  Gladsaxe 92 74 181 196 0,7% 1,3% 1,7% 1,0% 0,7% 1,1% 

350  Lejre 57 12 8 71 0,5% 0,2% 0,1% 0,4% 0,6% 0,4% 

376  Guldborgsund 177 60 43 246 1,4% 1,1% 0,4% 1,3% 1,7% 1,3% 

►461  Odense 275 93 400 412 2,2% 1,7% 3,7% 2,1% 3,1% 3,3% 

561  Esbjerg 151 85 154 242 1,2% 1,5% 1,4% 1,2% 1,9% 1,9% 

657  Herning 188 200 111 395 1,5% 3,6% 1,0% 2,0% 1,6% 1,4% 

707  Norddjurs 103 32 21 142 0,8% 0,6% 0,2% 0,7% 1,1% 0,8% 

751  Aarhus 522 326 883 933 4,2% 5,9% 8,1% 4,8% 4,1% 5,3% 

813  Frederikshavn 283 81 44 380 2,3% 1,5% 0,4% 2,0% 1,6% 1,3% 

851  Aalborg 390 152 348 577 3,1% 2,7% 3,2% 3,0% 3,4% 3,6% 

►860  Hjørring 267 71 41 354 2,1% 1,3% 0,4% 1,8% 1,8% 1,4% 

I alt Hele landet  12.431 5.553 10.929 19.470 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

                                                           
10 Geomatic har ved afleveringen af optællingen gjort opmærksom på, at tallene for enhedsadresser  er 
usikre og må tillægges en usikkerhedsmargin på op til +/- 15 %. Årsagen er bl.a. at CVR’s felter for etage- 
og dørbetegnelse ikke valideres og dermed er vanskelige at matche med BBR’s tilsvarende felter.  
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3.4.2 Uoverensstemmelsernes karakter 
Som det ses opdeler tabellen uoverenstemmelserne i to hovedgrupper efter om de omfatter 
en CVR-adresse, der kun fremtræder som en adgangsadresse (dvs. består af vejnavn og hus-
nummer inkl. evt. bogstav) eller om CVR-adressen optræder som enhedsadresser (dvs. inklu-
derer  en etage- og/eller dørbetegnelse).  

Adgangsadresserne er underopdelt i to undergrupper (kolonner):  

• A1 er uoverensstemmelser, der kun omfatter et evt. bogstav i husnummeret, dvs. hvor 
CVR adressen f.eks. hedder ”Nørregade 14”, medens BBR kun kender adresserne ”Nørre-
gade 14A” og ”Nørregade 14B” 

• A2 er uoverensstemmelser, der kun omfatter hele husnummeret, dvs. hvor CVR adressen 
f.eks. hedder ”Vestergade 17”, medens BBR kun kender adresserne ”Vestergade 15” og 
”Vestergade 19” 

Det ses at undergruppe A1 omfatter ca. 12.500 adresser, mod kategori A2, der kun omfatter 
ca. 5.500 adresser. Det betyder at 2/3-dele af uoverensstemmelserne kun omfatter adressens  
husnummerbogstav.  

Tilsvarende er enhedsadresserne opdelt i to undergrupper:  

• E1 er uoverensstemmelser, hvor husnummeret er registreret i BBR, men hvor etage og 
dør ikke er det, dvs. hvor CVR adressen f.eks. hedder ”Østervej 14, 1. th”, medens BBR 
kun har registreret adgangsadressen ”Østervej 14”. 

• E2 er uoverensstemmelser, hvor hverken husnummer eller etage og dør er registreret i 
BBR, dvs. hvor CVR adressen f.eks. hedder ”Søndergade 7, 2. th”, medens BBR kun kender 
husnumrene ”5” og ” 9” på Søndergade. 

Det ses at undergruppe E1 omfatter ca. 11.000 adresser, mod E2, der omfatter ca. 19.500 
adresser. Det betyder at ca. 1/3-del af uoverensstemmelserne består i, at CVR angiver en 
etage og dør på en adgangsadresse, som i forvejen er registreret i BBR. 

3.4.3 Uoverensstemmelsernes fordeling på kommuner 
Det er karakteristisk, at mellemstore købstadskommuner og landkommuner har en relativt 
lille andel af uoverensstemmelserne. Selvom eksempelvis Lejre og Norddjurs kommuner har 
hhv. 0,6 og 1,1% af alle adgangsadresser, har de to kommuner kun hhv. 0,5-0,2 % og 0,8-0,6% 
af uoverensstemmelserne.  

Omvendt viser tabellen at de største bykommuner på grund af deres høje andel af etagebyg-
ninger og erhverv, har en langt højere andel af uoverensstemmelserne end andre kommuner.  

Dette er især tydeligt for Københavns kommune: Selvom kommunen ”kun” har 2,9 % og 10,6 
% af alle adgangs- hhv. enhedsadresser i BBR, viser tabellen at for adgangsadresserne optræ-
der ca. 6-9 % af samtlige uoverensstemmelser i København, medens det for enhedsadresserne 
er helt op til 36,5 %!  

3.4.4 Årsag til uoverensstemmelser - adgangsadresser 
De tre kommuner som var repræsenteret i arbejdsgruppen har fået forelagt resultaterne af 
analysen i en listeform som gjorde det muligt stikprøvevis at undersøge årsagen til de enkelte 
uoverensstemmelser.  
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For adgangsadressernes vedkommende bekræfter stikprøveundersøgelserne nogenlunde det 
billede som tidligere analyser har tegnet:  

• Mellem 50 og 70 % af uoverensstemmelserne skyldes, at virksomheden har angivet en 
forkert eller ufuldstændig adresse – et typisk eksempel er at virksomheden ved CVR-
registreringen har udeladt et husnummerets bogstav. I disse tilfælde er løsningen derfor 
at virksomhedens CVR adresseoplysning rettes så den stemmer med adressen i BBR. 

• Omvendt skyldes mellem 25 og 50 % af uoverensstemmelserne, at virksomheden anven-
der en faktisk eksisterende (og måske ovenikøbet skiltet) adresse, som blot ikke er regi-
streret i BBR. I disse tilfælde er løsningen at godkende adressen og registrere den i BBR. 

Såvel optællingen som tidligere sager har i øvrigt vist, at en række af de ”manglende” adgangs-
adresser faktisk er registreret – blot ikke i BBR. Adresserne findes derimod i kommunens GIS 
eller kortdata, hvilket betyder at de kan ses på kommunens hjemmeside, uden at være i BBR.  

At sådanne uoverensstemmelser findes, illustrerer blot behovet for at forenkle kommunernes 
adresseregistrering og reducere antallet af kopiregistre, således som initiativet foreslår det.  

3.4.5 Årsag til uoverensstemmelser - enhedsadresser 
For enhedsadressernes vedkommende er billedet omvendt. Her må det forventes at en virk-
somhed der oplyser, at den er beliggende med en bestemt etage- og dørbetegnelse, i de fleste 
tilfælde har givet en korrekt oplysning.  Selv om der tydeligvis er eksempler på at virksomhe-
den angiver en forkert etage- eller dørbetegnelse (eller har blandet de to oplysninger sam-
men), må det antages at sådanne tilfælde er relativt få. For enhedsadresserne kan man såle-
des forsigtigt anslå at:  

• Mellem 75 og 90 % af uoverenstemmelserne skyldes at den pågældende enhedsadresse 
faktisk er korrekt, men ikke findes i BBR fordi bygningen (på grund af de historiske forhold 
beskrevet tidligere i afsnit 2.2.1) ikke er opdelt i BBR erhvervsenheder. Løsningen er i så 
fald at den pågældende enhedsadresse oprettes og registreres i BBR.  

Tallet for enhedsadresserne kan imidlertid ikke tillægges den samme vægt som tallet for ad-
gangsadresserne. Årsagen er først og fremmest at CVR-BBR optællingen må antages at have et 
stort ”mørketal” bestående af virksomheder, der alene registrerer sig med en adgangsadresse 
selvom virksomheden i virkeligheden er beliggende med en etage og dørbetegnelse. 
 

Tabel 4: Skøn over behovet for supplerende erhvervsadresser for kategorierne 1-3 

 Adgangsadresser Enhedsadresser 

Uoverensstemmelser i alt Ca. 18.000 Ca. 30.000 

Andel der kræver at ny adresse registreres i BBR (skøn) 50 - 70 % 75 - 90 % 

Antal nye adresser  der skal registreres i BBR (skøn) 9.000 - 13.000 22.000 - 27.000 11 

 

                                                           
11 Som anført vil dette tal være væsentligt højere, hvis initiativet fastsætter krav om, at en virksomhed 
som er beliggende i en opgang med flere etager, skal registreres til korrekt etage og dør. 
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Dette gælder eksempelvis ofte for butikscentre, hvor virksomhedernes CVR-registrering kun  
angiver centerets adgangsadresse, selvom butikkerne er beliggende på forskellige etager og 
har forskellige butiksnumre (svarende til døbetegnelser).  

Post Danmark har således oplyst at deres tal for supplerende enhedsadresser omfatter ca. 
60.000 adressater. Da der imidlertid i mange tilfælde er flere adressater (dvs. virksomheder) 
på samme enhedsadresse, vil det reelle antal supplerende enhedsadresser være væsentligt 
lavere. Det samlede tal kan formentlig anslås til mellem 35.000 og 45.000. 

3.5 Skøn over volumen i øvrige kategorier 

3.5.1 Kategori 4 “Større statslige og regionale institutioner” 
MBBL har foretaget en foreløbig optælling af antallet af større institutioner der vil falde 
indenfor denne kategori. Det fremgår af optællingen at der i alt findes: 

• Ca. 40 egentlige offentlige sygehuse 
• Ca. 20 universiteter eller universitets-campus 
• Ca. 40 professionshøjskoler 

Man kan således antage at opgaveløsningen for denne kategori ville betyde, at man skulle 
igangsætte en systematisk adresseringsopgave for ca. 100 forskellige institutioner eller lokali-
teter.  

For at kompensere for de manglende officielle adresser, har institutioner af denne type ofte 
etableret deres eget lokale ”adressesystem”, f.eks. baseret på bygningsnumre eller afsnits- og 
indgangsnumre. (Figur K) Erfaringerne, bl.a. fra Københavns Kommune, viser at at det kræver 
en relativt stor indsats at udskifte et sådant ikke-standardiseret system med officielle vejnavne 
og adresser, der overholder de almindelige standarder for adressedata.  

 

 

Figur K: Roskilde universitet har har ganske få officielle adresser (kort til højre). Til gengæld anvender 
RUC et internt adressesystem opbygget af bygningsnumre (kort til venstre). Det betyder at GPS-

systemer og standard it-systemer f.eks. hos 112 ikke kan vise vej i området 
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3.5.2 Kategori 5 og 6 “Større enkeltvirksomheder” og “Lukkede eller 
indhegnede områder” 

Der er ikke gjort noget forsøg på at skønne over det samlede antal af sådanne ejendomme, 
områder eller anlæg. 

3.5.3 Kategori 7 “Haveforeninger” 
I mange haveforeninger er der fastsat officielle BBR-adresser, ofte efter anvendelse af den be-
stemmelse i adressebekendtgørelsen, som gør det muligt af anvende haveforeningens navn 
som substitut for vejnavnet, og således at de enkelte haveparceller husnummereres i alminde-
lig fortløbende rækkefølge. 

Der er imidlertid også mange haveforeninger som kun har en enkelt officiel adresse til hele 
foreningens område.  

Som en indikation af hvor mange haveforeninger der mangler adresser, har Post Danmark op-
lyst at de har måtte supplere den officielle adressemængde fra BBR med i alt ca. 9.000 adres-
ser i haveforeninger.  

Baggrunden for at dette er nødvendigt er, at beboerne i de pågældende foreninger i sommer-
perioden meddeler at de ønsker deres post omadresseret. For at kunne håndtere denne 
omadressering, sortering og udbringning i haveforeningen, skal Post Danmarks produktions-
system have en præcis adresse til hver enkelt beboer og haveparcel.  

Da der formentlig også findes haveforeninger, hvor der ikke er tradition for at flytte post, må 
tallet antages at være i underkanten af det relle behov for adresser.  

Også for haveforeningerne er der en række eksempler på, at kommunerne i deres tekniske 
kort eller GIS, f.eks. af hensyn til forsyningsselskaberne, har registreret faktiske adresser til 
hver enkelt haveparcel, uden at denne registrering er optaget i BBR’s adreseregister.  

Det må således antages at en vis andel af de manglende adresser allerede er registreret af 
kommunen og efter en kortere sagsbehandling vil kunne overføres og skifte status som auto-
ritative adresser. Et forsigtigt skøn kunne således være at BBR’s adresseregister skal suppleres 
med mellem 10.000 og 15.000 nye adresser til haveforeninger.  

3.5.4 Kategori 8 og 9 “Bopælsadresser uden bolig” og “Andre midlertidige 
opholdsadresser” 

Tidligere undersøgelser bl.a. foretaget af det daværende Socialministerium tyder på at uover-
ensstemmelsen mellem CPR’s boplæsadresser og BBR’s adressebestand er i størrelsesordenen 
ca. 20.000.  

De tidligere undersøgelser peger imidlertid på at en væsentlig del af uoverensstemmelserne 
skyldes forskelle i registreringstidspunkt, f.eks. hvor husstanden folkeregistertilmelder sig på 
en bolig hvor byggesagen endnu ikke er færdigmeldt, og hvor kommunen derfor endnu ikke 
har godkendt adressen. Da det er et led i imitiativet at fremrykke tidspunktet for adressens 
godkendelse vil sådanne uoverensstemmelser kunne reduceres i fremtiden. 

En anden væsentlig kilde til uoverenstemmelserne mellem CPR og BBR er, at CPR systemet 
ikke – som tidligere – validerer den oplyste folkeregisteradresse mod BBR’s adressebestand. 
Det betyder eksempelvis at det er muligt at registrere sig i CPR med en ufuldstændig eller 
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forkert adresse. Initaitivets krav om at CPR skal validere mod BBR’s autoritative adresser vil 
ligeledes eliminere denne type af uoverenstemmelser.  

Den resterende del af uoverenstemmelserne vil omfatte situationer, hvor en person har folke-
registertilmeldt sig til en faktisk adresse, som BBR blot ikke har registreret. Eksempler kan 
være husbåde, faktisk bopæl i et erhvervslejemål uden BBR-adresse, uformelle boligområder 
(skurbyer o.l.)  mm. Af midlertidige opholdsadresser – ud over sommerhus og haveforening – 
kan nævnes campingplads, hotel, ferielejlighed o.l.  

Det kan forsigtigt skønnes at kategorierne 7 og 9 i alt vil kunne give anledning til at supplere 
BBR med højest 4-6000 nye adgangs- og enhedsadresser. 

3.5.5 Kategori 10 “ Visse ubebyggede arealer samt tekniske anlæg” 
Det har ikke været muligt indenfor rammerne af AP 2.5 at definere og afgrænse denne kate-
gori nærmere. Der er derfor heller ikke gjort noget forsøg på at udarbejde et skøn over det 
samlede antal af sådanne arealer eller anlæg.  

3.6 Samlet skøn over volumen 

På baggrund af ovenstående skøn og beregninger kan det antages at den skitserede samlede 
hovedprioritet i løsningen omfattter i mellem 23.000 og 35.000 adgangsadresser og mellem 
35.000 og 45.000 enhedsadresser (Tabel 5).  

Tabel 5: Samlet prioritering og estimat af antal supplerende adresser   

 Kategori navn Prioritet Adgangsadresser Enhedsadresser 

1 
Butikscentre og 
kontorhoteller 

Hovedprioritet 

Baseret på optælling dec. 2011 
ca. 9.000 – 13.000  

Baseret på optælling dec. 2011 
samt Post Danmarks data  
ca. 35.000 – 45.000 

2 
Erhvervsejendomme  
med flere 
virksomheder 

Hovedprioritet 

3 
Ejendom med flere 
offentlige 
institutioner  

Hovedprioritet 

4 
Større statslige og  
regionale 
institutioner 

Evt. option 
Ikke estimeret, men omfatter 
måske 100 lokaliteter 

Ingen eller meget få 

5 
Større 
enkeltvirksomheder  

Ej prioriteret Ikke estimeret - 

6 
Lukkede eller  
indhegnede områder 

Ej prioriteret Ikke estimeret - 

7 Haveforeninger Hovedprioritet 
Baseret på Post Danmarks data 
ca. 10.000-15.000 

0 (ingen) 

8 
Bopælsadresser 
uden bolig 

Hovedprioritet Baseret på data fra Soc.Min. 
4.000 - 6.000  
inkl. enhedsadresser 

Inkluderet 

9 
Andre midlertidige 
opholdsadresser 

Hovedprioritet 

10 
Visse ubebyggede 
arealer  
samt tekniske anlæg 

Evt. option Ikke opgjort  0 (ingen) 
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4. Løsning 

4.1 Indledning 

Den følgende beskrivelse af hvordan opgaveløsningen foreslås afgrænset, tilrettelagt og gen-
nemført, er et resultat af arbejdet i AP 2.5 og drøftelserne i den nedsatte arbejdsgruppe.  

Beskrivelsen er udformet af MBBL i dialog med arbejdsgruppen.  

Beskrivelsen skal på den ene side definere og forklare løsningen på en måde som er tilstræk-
kelig til at omkostninger og gevinster kan estimeres til brug for business casen og således at 
ansvarsfordeling og den overordnede plan for gennemførelsen kan aflæses. På den anden side 
er det ikke hensigten at beskrivelsen skal udgøre en detaljeret kravsspecifikation for opgaven.  

4.2  Formål og principper  

Udgangspunktet for løsningen er, som beskrevet i projektets kommissorium, at supplere 
adressebestanden i BBR, dvs. således at adresserne i BBR kan anvendes som et autoritativt 
grundlag for CVR’s registrering af virksomheder.  

Løsningen skal herudover (som beskrevet ovenfor i afsnit 2.5) medtage adresser der er nød-
vendige for at opnå en god folkeregistrering samt evt. andre adresser for ubebyggede områ-
der og tekniske anlæg.  

Løsningens overordnede mål er således, at de autoritative adresser bliver så tilstrækkelige at 
de – under hensyntagen til de rimelige behov som myndigheder, erhvervsliv og borgere har – 
kan anvendes som et fuldt, fælles administrationsgrundlag.  

4.3 Afgrænsning  

Opgaveløsningen afgrænses og defineres i overenstemmelser med de ti kategorier som er 
beskrevet i Tabel 1 på side 20.   

Som angivet i Tabel 5 på side 28 medtager løsningen i sin hovedprioritet de seks kategorier 1, 
2 og 3 samt 7, 8 og 9. Som en mulig option medtager løsningen kategorierne 4 og 10. 

4.4 Forudsætninger for opgaveløsningen 

4.4.1 Retsvirkninger af nye adresser 
Det vil være en stor fordel for gennemførelse af løsningen hvis de involverede ejere, virksom-
heder osv. er bevidste om, at fastsættelse af en adresse kun er en teknisk foranstaltning, som 
foretages for at gøre det lettere at identificere den pågældende grund, bygning, indgangsdør 
e.l. Fastsættelsen af en adresse har således hverken retslige eller økonomiske implikationer. 

Det bør overvejes dette kan tydeliggøres (f.eks. i bekendtgørelsen) dvs. at fastsættelsen af en 
adresse ingen indflydelse har på de rettigheder som den berørte ejendoms ejer, virksomhed 
eller bosiddende person i forvejen har eller ikke har.  
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Et ulovligt forhold, f.eks. en ulovlig opført bygning, en virksomhed der drives under ulovlige 
forhold, eller beboelse i en ikke-godkendt bolig, bliver ikke lovligt af, at der fastsættes en 
adresse. Fastsættelsen af adressen kan heller ikke ses som kommunens tilkendegivelse af 
hvordan evt. udestående sager, som hører under anden lovgivning, vil blive behandlet.  

Hvis kommunen eller en anden myndighed, i forbindelse med fastsættelsen af en adresse 
bliver opmærksom på forhold, som kræver lovliggørelse eller andre sanktioner, skal sagen 
selvsagt overgives til den rette instans. Dette har imidlertid ikke nogen indflydelse på om 
adressen skal eller ikke skal fastsættes og registreres.  

Det bør ligeledes tydeliggøres, at fastsættelsen af en adresse ej heller har nogen økonomisk 
indflydelse, f.eks. på hvordan en ejendom eller bygning vurderes eller værdisættes.  

Dette har ikke mindst betydning i haveforeninger som – i takt med stigningerne i ejendoms-
priserne –  i større og større grad vurderes mhp. ejendomsbeskatning. Det har imidlertid ikke 
indflydelse på vurderingen om der er fastsat adresser til de enkelte parceller i foreningen.  

4.4.2 Løsningen forudsætter ejers oplysninger 
Det er ligeledes en forudsætning for løsningens gennemførelse at de nuværende regler om 
ejers oplysningspligt til BBR-myndigheden udnyttes optimalt – og evt. præciseres.  

Udnyttelsen af oplysningspligten vil ikke mindst være nødvendigt for at opnå et korrekt og 
fyldestgørende overblik over enhedsadresserne i erhvervsejendomme. Alternativet – at kom-
munen ved fysisk besigtigelse af ejendommen indhenter de nødvendige oplysninger – vil 
selvsagt ikke være praktisk gennemførlig.  

Løsningen forudsætter således at oplysningspligten udnyttes systematisk gennem en kontakt 
til ejere af erhvervsejendomme, hvor det af CVR fremgår at der er flere erhvervslejemål. Hen-
vendelsen skal forklare formålet med initiativet og informere ejeren om hvilke adgangs- og 
enhedsadresser samt virksomheder, der i forvejen er registreret på ejendommen. Herefter er 
det ejerens opgave indenfor en rimelig frist, på tro og love at supplere med oplysninger om 
øvrige adgangs- og enhedsadresser, som er i brug eller som evt. kunne komme i brug.  

For at sikre en effektiv arbejdsgang og en høj kvalitet, skal ejerens tilbagemelding afleveres 
digitalt til initiativet via en webapplikation (eller evt. en app), der kan sikre validering og sand-
synlighedskontrol – og som efterfølgende gør det nemt for adressemyndigheden at godkende 
oplysningerne ”med ét klik”. Det digitale værktøj skal indeholde et kort over området, dvs. at 
ejer, samtidig med oplysning om en supplerende adgangsadresse, placerer denne i kortet.  

Ejers pligt til at opsætte husnummerskilte og formålet hermed, kan samtidig understreges. 
Ejeren informeres selvsagt samtidig om formålet med at sikre en fuldstændig adressering af 
ejendommen, herunder aht. virksomhedernes registrering i CVR, samt beredskab og GPS.  

Ved ejers indberetning af supplerende adgangsadresser må det forventes at kommunen skal 
foretage et vist eftersyn, bl.a. for at sikre, at reglerne om entydighed og rækkefølge er over-
holdt. 

Ved ejers indberetningen af enhedsadresser, dvs. etage- og dørbetegnelser, må man imidlertid 
kunne forvente at kommunen – baseret på ejers tro og love erklæring og it-løsningens data-
validering – umiddelbart kan godkende oplysningerne som gældende enhedsadresser.  
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4.5 Løsningsmodel 

4.5.1 Tilrettelæggelse af løsningen 
Ved tilrettelægelse af løsningen anvendes de gode erfaringer som blev indhøstet i forbindelse 
med gennemførelsen af opgaven om de ”flertydige vejnavne” i 2007-2009.  

Opgaven bestod dengang i at løse problemerne med vejnavne der optrådte flere steder inden-
for et bestemt postnummer. Løsningen blev tilrettelagt ved at en arbejdsgruppe nedsat af det 
daværende EBST (nu MBBL) på forhånd udpegede de vejnavne der skulle ændres.  

Herefter blev der udarbejdet en bekendtgørelse som i et bilag udpegede præcis de ca. 500 
konflikter der skulle løses.  

Erfaringen var at det var en lettelse for kommunerne at opgaven på forhånd var præcist defi-
neret  og fastlagt i en bekendtgørelse, dels fordi kommunen kunne gå direkte til opgaven, dels 
fordi det afskar en evt. diskussion med berørte borgere om opgaven overhovedet skulle løftes. 

4.5.2 Taskforce 
Ved gennemførelsen af nærværende opgave forslås det derfor at der etableres en central 
”taskforce”, der foretager hele det forberedende arbejde, således at store dele af opgaven kan 
”serveres” på en veltilrettelagt måde for den kommunale adressemyndighed.  

Taskforcen placeres organisatorisk i MBBL og bør have deltagelse af kommunale adresseeks-
perter og fungere i tæt samarbejde med f.eks. CVR, CPR og Post Danmark. 

Det vil være taskforcens opgave at udpege indsatsområderne, at kontakte de relevante ejere, 
at udforme oplæg til supplerende adresser og forberede partshøring, at vejlede virksomheder, 
myndigheder og den kommunale adressemyndighed, at bidrage til udformningen af nye regler 
og at specificere de særlige it-løsninger til opgavens gennemførelse.  

4.5.3 Ansvarsfordeling og proces  
En skitse til arbejdsfordeling og proces for de seks udpegede kategorier af adresser, fremgår af 
Tabel 6 nedenfor. 

Som det ses af tabellen, forventes det at taskforcen har et større ansvar for arbejdet og pro-
cessen i kategorierne 1 og 7 samt i den optionelle kategori 4. Baggrunden er at disse katego-
rier omfatter større ejendomme (butikscentre, haveforeninger, sygehuse) med stærke ejere, 
hvorfor det vil være rationelt at samle kontakten til hele den pågældende sektor ét sted.   

Det er imidlertid ikke hensigten med taskforcen at ændre de grundlæggende myndigheds-
forhold. Det vil fortsat være kommunens opgave som adressemyndighed at foretage den 
egentlige fastsættelse og registrering af adresserne.  

Taskforcen bør have tilknyttet konsulentbistand, bl.a. til at foretage den maskinelle udpegning 
af indsatsområder og ejere, samkøring af registre, bistand til it-specifikation mv.  
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4.5.4 Pilotprojekt 
Løsningen omfatter gennemførelsen af et pilotprojekt, eksempelvis i en enkelt eller nogle få 
kommuner.  

Formålet med pilotprojektet er at komme alle opgavetyper, problemstillinger og processer 
igennem, for at opnå erfaringer om hvordan løsningen kan gennemføres i fuld skala. 
 

Tabel 6: Løsningsmodel: Arbejdsdeling og proces for de enkelte kategorier  

 Kategori navn Kilder Initiativ Proces 

1 
Butikscentre og 
kontorhoteller 

CVR, BBR, Post DK, internet  
Taskforce udpeger og 
kontakter ejer 

Taskforce udformer oplæg 
som overgives til kommune 
mhp. godkendelse 

2 
Erhvervsejendomme  
med flere 
virksomheder CVR, BBR, Post DK, 

forsyningsvirk, andre 
myndigh., FOA  

Taskforce udpeger og 
kontakter ejer 

Ejer oplyser digitalt, 
kommuner fastsætter eller 
godkender nye adresser pba 
disse oplysninger 3 

Ejendom med flere 
offentlige 
institutioner  

4 
Større statslige og  
regionale institutio-
ner (option) 

Regionerne, Bygningsstyr., 
uvm, internet 

Taskforce udpeger og 
kontakter ejer 

Taskforce udformer oplæg 
som overgives til kommune 
mhp. godkendelse 

5 
Større 
enkeltvirksomheder  

   

6 
Lukkede eller  
indhegnede områder 

   

7 Haveforeninger 
BBR, KMS, 112, Koloni-
haveforb., internet 

Taskforce udpeger og 
kontaker forening 

Taskforce udformer oplæg 
som overgives til kommune 
mhp. godkendelse 

8 
Bopælsadresser 
uden bolig 

CPR, BBR, Post DK 
Taskforce sender oversigt  
og vejledning til kommune 

Kommuner fastsætter eller 
godkender adresser 

9 
Andre midlertidige 
opholdsadresser 

10 
Visse ubebyggede 
arealer samt tekniske 
anlæg (option) 

Kommuner 
Taskforce sender oversigt  
og vejledning (option) 

Kommuner fastsætter 
adresser 

 

4.5.5 It-understøttelse 
Opgaveløsningen forudsætter at det forbedrede BBR adresseregister inkl. brugerklienter er i 
drift, således som det er forudsat i selve initiativ 10.2b. Den ligeledes generelle løsning til ind-
beretning og håndtering af fejl og mangler, vil ligeledes skulle anvedes i opgaveløsningen.  

Der skal herudover udvikles to typer af it-undersøttelse, specielt mod denne opgaveløsning: 

• En it-løsning til håndtering af ejeroplysninger om adresser, herunder således at en ejer på 
en struktureret og effektiv måde kan oplyse om supplerende adresser som er i faktisk 
brug eller som evt. ville kunne komme i brug. 

• En it-løsning der kan understøtte og håndtere kommunens gennemførelse af partshørin-
ger fuldt digitalt, forud for at de supplerende adresser fastsættes.  
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4.5.6 Lovgivning 
Det skal analyseres nærmere hvilke ændringer der skal gennemføres i bekendtgørelser og evt. 
lovgivningen, for at kunne gennemføre løsningen. Blandt de regler det vil være aktuelt at 
evaluere og evt. revidere kan nævnes:  

• Adressebekendtgørelsen: Regler for hvornår og i hvilke situationer adgangs- og enheds-
adresser skal fastsættes, for særlige typer af bygninger, bebyggelser og anlæg, eksempel-
vis en regel om at haveforeninger skal have individuelle adresser  

• Adressebekendtgørelsen: Regler for hvordan adressedata registreres, herunder hvilke 
oplysninger de skal knyttes til en adresse  

• Adressebekendtgørelsen: Præsicering af at adressen er et ”teknisk instrument” som ikke 
stifter rettigheder eller økonomisk værdi 

• Adressebekendtgørelse: Evt. nye regler som kan imødegå ønsker om at bruge ejendoms-
navne, navne på butikscentre, firmaer osv. som en del af adressen  

• Adressebekendtgørelse: Evt. regler om pligt til skiltning og deres udformning - eller  om 
udeladelse af skiltning i visse situationer (f.eks. ubebyggede arealer) 

• Adressebekendtgørelse: Evt. justeringer af bestemmelser om fastsættelse af enheds-
adresser mhp. at præcisere situationer hvor partshøring ikke er relevant  

• Adressebekendtgørelse: Evt. justeringer af regler om i hvilke situationer en adgangsadres-
se ”automatisk” dubleres med en enhedsadresse  

• Bekendtgørelsen om ejers oplysningspligt: Evt. skærpe eller præcisere oplysningspligten 

• CVR-lov eller bekendtgørelse:  Regler eller praksis som sikrer at CVR-enheder registreres 
med en autoritativ enhedsadresse fra BBR og om at adressemyndigheden adviseres, hvis 
der konstateres en fejl eller mangel 

• CPR-lov eller bekendtgørelse:  Regler eller praksis som sikrer at folkeregistreringen sker på 
en autoritativ enhedsadresse fra BBR og om at adressemyndigheden adviseres, hvis der 
konstateres en fejl eller mangel 

 

4.6 Tidsplan 

Et udkast til tidsplan for opgaveløsningen fremgår af Figur L. 

Tidsplanen forudsætter at der afsættes ca. 6 måneder til etablering af organisation og opgave-
forberedelse. Tilsvarende afsættes der 6 måneder til pilotprojekt og udformning af nye regler 
og vejledninger.  

Taskforcens og kommunernes udpegningen og fastsættelse af supplerende adresser forudsæt-
tes gennemført på godt 12 måneder. Det vil formentlig være nødvendigt at foretage en priori-
tering, evt. således at visse kategorier (f.eks. 7, 8 og 9) tidsmæssigt forskydes til de senere gen-
nemførelsesfaser.  

Det viste udkast til tidsplan skal gennemgås og revideres under hensyn til den overordnede 
tids- og implementeringsplan for hele initiativ 10.2b.  
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Figur L: Foreløbig og overordnet tidsplan for det samlede initiativ 10.2b. De øverste fire ”spor” 
omhandler nærværende løsning, dvs. fastsættelse og registrering af supplerende adresser 

 
 

4.7 Estimering af tidsforbrug 

Som det fremgår af det foregående vil løsningen vil kræve en betydelig indsats såvel af MBBL, 
af den nedsatte taskforce, af samarbejdspartnerne herunder især CVR og Post Danmark og af 
kommunernes adressemyndighed. 

Hvis man tager udgangspunkt i den ovenfor skitserede tidsplan vil MBBL’s og taskforcens 
indsats strække sig over 18-24 måneder, medens indsatsen for kommunernes adressemyn-
dighed formentlig vil strække sig over 12-18 måneder.  

Som et led i udarbejdelsen af den kvalificerede buisness case for initiativet, skal der foretages 
et estimat af det forventede og nødvendige tidsforbrug til opgaven.  

Ved estimeringen af kommunernes tidsforbrug bør der tages hensyn til forundersøgelsens 
resulteter som viste at de største bykommuner, og især København, vil have en relativ større 
del af opgaven end landets øvrige kommuner.  
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Bilag A 

Særlige problemstillinger 

A. Ejers/lejeres interesse 
Problem: Ejer eller lejere mener ikke at der er brug for at fastsætte yderligere adresser. 

Løsning: Indføj nødvendige regler i bekendtgørelsen og henvis til disse. Anvend de rigtige 
argumenter. Henvis til den almindelige samfundsinteresse i at opnå ensartethed over hele 
landet (f.eks. af hensyn til GPS, beredskab og alle øvrige anvendere). Fremhæv nødvendighed 
af sammenhæng i offentlige registreringer (grunddata). 

Spørgsmål: Bør det tydeliggøres at yderligere adresser ikke har betydning for vurdering, 
tinglysning, erhvervsligning mv.? - og omvendt at de heller ikke giver ejeren nye 
begunstigelser (se punkt D). 

B. Lokalt adressesystem 
Problem: Der findes et lokalt, men uofficielt adressesystem f.eks. med interne vejnavne, 
bygningsnumre, portnumre, etagebetegnelser, enhedsbetegnelser o.l. 

Løsning: Optag, hvis det er muligt, eksisterende betegnelser i den officielle adresse. Hvis det 
ikke er muligt henvis til samfundsinteresse i ensartethed over hele DK (f.eks. af hensyn til GPS 
og beredskab). Indføj nødvendige regler i bekendtgørelsen og henvis til disse. 

Spørgsmål: Kan det være relevant at justere/lempe eksisterende regler om 
adressebetegnelser f.eks. om logisk husnummerrækkefølge inde på en ejendom eller om 
dørbetegnelser? 

C. Vedligeholde de nye adresser  
Problem: Adressemyndigheden får ikke nødvendigvis besked om bygningsændringer, 
nye/sløjfede døre, ændringer i butiksenheder el. som bør resultere i at adressebestanden skal 
ajourføres.  

Løsning: Argumentere for værdien i at adresserne er korrekte. Udnytte at CVR-registrering 
kræver valid adresse. Understreg evt. ejers oplysningspligt i bekendtgørelse – se nedenfor 
punkt L. Gør det nemt for ejer og virksomhed at meddele ændringer og for andre parter, f.eks. 
post, tilsyn, politi, beredskab at meddele fejl (f.eks. smarte apps). Gør det nemt for kommu-
nen at opdatere (svarende til BBR-adresse indboks) med tilstrækkelig dokumentation. 
Understrege at det er ejeren der er kilden til oplysning. 

Spørgsmål: Vi det overhovedet være et problem at der visse steder opstår ”ubrugte adresser” 
være et Overveje automatisk oprydning af ”ikke brugte” adresser. Skal adressemyndigheden 
kunne aftale med en ejer at denne selv administrerer f.eks. enhedsadresserne i ejendommen? 
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D. Stednavne f.eks. centernavne, virksomhedsnavne  
Problem: Ejendommen eller bygningen er kendt under et særligt navn, der evt. også anvendes 
markedsføringsmæssigt. Navnet kan have kommerciel karakter, fx som et firmanavn e.l.  

Løsning: Vær tilbageholdende med at optage eksisterende kommercielle betegnelser i den 
officielle adresse. Henvis til samfundsinteresse i ensartethed og stabilitet i adressesystemet 
over hele DK (f.eks. af hensyn til GPS og beredskab) – præciser evt. regler i bekendtgørelsen.  

E. Rettigheder og adresser 
Problem: Ejeren eller den registrerede kan i dag opfatte det som "rettighedsgivende" at en 
ejendom, en virksomhed eller en person registreres på en bestemt adresse, f.eks. som 
anerkendelse af et i øvrigt ikke-lovligt forhold. 

Løsning: Tydeliggøre i bekendtgørelsen, vejledninger mm. at en adresse ikke er et juridisk eller 
økonomisk ”instrument” som stifter ny ret eller anerkendelse, men alene en praktisk foran-
staltning  til at identificere noget bestemt på et areal eller i en bygning. 

F. Beskyttelseshensyn og sikkerhed 
Problem: Visse typer af områder er undergivet særlige beskyttelseshensyn, f.eks. militære 
anlæg, fængsler, flyanlæg 

Løsning: Tage hensyn til dette ved udformning af reglerne. 

G. Private institutioner  
Problem: En række private institutioner ligner typemæssigt kategorierne "kommunale insti-
tutioner" og "større statslige eller regionale institutioner" uden at være offentlig ejet (f.eks. 
privathospitaler og skoler) 

Løsning: Behandle disse institutioner ligesom offentlige institutioner. Undgå at lade ejerskabet 
være en eksklusiv del af typedefinitionen. 

H. Krav om skiltning 
Problem: Fastsættelse af en ny adresse betyder at ejeren skal opsætte skilt med det fastsatte 
husnumre og/eller dørbetegnelse. En ejer kan ønske at undgå dette. 

Løsning: Anvend de rigtige argumenter. Henvis i sidste til samfundsinteresse i ensartethed 
over hele DK (f.eks. af hensyn til GPS og beredskab) ved hjælp af en bekendtgørelse. Krav om 
skiltning kræver sanktionsmulighed. Kommunernes ønsker ikke kontrolopgaven. Mere præcise 
skilteregler. 

Spørgsmål: Skal skiltereglerne sløjfes for visse ubebyggede arealer (f.eks. som ikke er hegnet 
eller ikke har andre egnede "stolper" ved vejadgangen e.l.). 

I.  Gennemførelse af partshøring  
Problem: Efter forvaltningsloven er der krav om partshøring og klageadgang. I almindelighed 
gælder disse regler også ved fastsættelse af adresser. Partshøring og klagebehandling kan 
være ressourcekrævende.  
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Løsning: Tilrettelægge organisation og proces således at høringsmaterialet og fremfinding af 
parter mv. i vid udstrækning færdiggøres centralt. It-understøtte og gennemføre partshøring 
digitalt. Støtte de centrale hensyn med bekendtgørelse, som efterlader lille tvivl om udfaldet. 
Beskrive situationer, hvor partshøring ikke er relevant, f.eks. når nye adresser – typisk 
enhedsadresser dvs. etage og side/dør – er baseret på en konstatering af fakta (det som 
allerede findes)? 

Spørgsmål: Kan ændringer i bekendtgørelse og regler bidrage til at lette byrden ifm. parts-
høring – og så på længere sigt? 

J. Kommunens pligter ved konstatering af fejl eller mangler 
Problem: Kommunen skal reagere hvis man bliver opmærksom på fejl eller mangler i BBR-
registreringen, f.eks. ikke registrerede bygninger eller ulovligt opført bygning eller tilbygning. 

Løsning: Evt. fejl i BBR-registrering af de faktiske forhold skal rettes. Forhold som kræver lov-
liggørelse eller andre sanktioner overgives til den rette instans (svarende til i praksis i andre 
sager).  

Spørgsmål: Er der behov for ændrede regler? Det skal drøftes med kommunerne om der er 
behov for tolkning eller præcisering af BBR-begrebet ”faktiske, fysiske forhold”.  

K. Enhedsadressens tilknytning til en BBR-enhed  
Problem: Selv om bekendtgørelsen ikke kræver at den dør som enhedsadressen identificerer 
fører til en BBR-enhed, er BBR's datamodel i dag indrettet sådan.  

Løsning: BBR's datamodel skal ændres efter bekendtgørelsens regler. Enhedsadressen skal 
kunne stå alene. NB! Undgå BBR meddelelse ved ekstra enhedsadresser. 

Spørgsmål: Skal ændringen medtage at enhedsadressen mindst er knyttet til en BBR brugs-
enhed (som oprettes automatisk)? 

L. Ejers pligt til at oplyse om faktiske enhedsadresser i brug  
Problem: Bekendtgørelsen om ejers oplysningspligt indeholder i dag et krav om at ejeren skal 
oplyse om de anvendte og skiltede adgangs- og enhedsadresser på ejendommen. Disse regler 
er imidlertid ikke udmøntet i praksis. Hvis der skal fastsættes enhedsadresser i erhvervsejen-
domme som benyttes af flere forskellige virksomheder, forudsættes det at ejendommens ejer 
bidrager med de relevante oplysninger. I modsat fald skulle kommunen selv indhente oplys-
ningerne, f.eks. ved besigtigelse.  

Løsning: Kravene om ejers oplysningspligt skal skærpes og understøttes praktisk (digitalt), som 
grundlag for at fastsætte de nødvendige enhedsadresser.  

Eksempel: For en fleretages erhvervsejendom med to opgange, hvori der er registreret CVR p-
enheder, skal ejer for hver opgang oplyse om virksomhedernes beliggenhed/enhedsadresse 
(etage, dør). Indberetningen bør ske fuldt digitalt og valideres maskinelt – og være baseret på 
at ejer angiver oplysningerne på tro og love, således at adressemyndigheden umiddelbart kan 
godkende dem.  
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M. Adgangsadresser født med enhedsadresse 
Problem: I dag oprettes en enhedsadresser i BBR kun når der er registreret en BBR-enhed, dvs. 
at erhvervsbygninger med en adgangsadresse normalt ikke har enhedsadresser. Dette vil ikke 
passe til en regel om at en p-enhed skal have en enhedsadresse  

Løsning: Sikre at en adgangsadresse som hører til en bygning altid er født med den første 
enhedsadresse, svarende til et parcelhus. Derfra kan der oprettes flere enhedsadresser. (NB jf. 
ovenfor kendes bygningens identitet ikke nødvendigvis). 

Spørgsmål: Skal der også oprettes enhedsadresser til en adgangsadresse der ikke ligger på en 
bygning men på et ubebygget areal? 

N. Reglerne for CVR-registrering af adresse 
Problem: CVR-lovens nuværende regler om at virksomheder skal registres med korrekt belig-
genhedsadresse er i dag udmøntet således at adressen valideres mod CPR’s vejregister (dvs. 
niveau N3).  Initiativet forudsætter at adresseoplysningen i fremtiden skal være valideret mod 
de autoritative adresser i BBR (dvs. niveau N5).  

Løsning: Undersøge om initiativet kræver en ændring i CVR-lov eller bekendtgørelse. 

O. Regler om p-enheder, branche og enhedsadresse 
Problem: Eksisterende regler betyder at to p-enheder under samme CVR-nummer ikke kan 
have samme enhedsadresse hvis de har samme branchekode. Reglen kan resultere i at der 
oprettes fiktive enhedsbetegnelser. Eksempel: To kommunale børneinstitutioner ”valmuen” 
og ”kornblomsten” ligger på samme adresse. 

Løsning: Problemstillingen drøftes med CVR.  

P. Reglerne for CPR-registrering af adresse (bopælsadresse) 
Problem: CPR-lovens nuværende regler om at en person skal oplyse sin bopælsadresse til 
folkeregisteret (CPR) er i dag udmøntet således at adressen ikke valideres de autoritative 
adresser i BBR. Initiativet forudsætter at adresseoplysningen i fremtiden skal være valideret 
mod de autoritative adresser i BBR (dvs. niveau N5).  

Initiativet forudsætter endvidere, at det i registreringsøjeblikket skal være tydeligt om de 
pågældende adresse udgør en lovlig bolig. Er den ikke det, skal sagen behandles som et 
særtilfælde, dvs. således at kommunen kan påbegynde en sagsbehandling. 

Løsning: Undersøge om initiativet kræver en ændring i CPR-lov eller bekendtgørelse. 

 


