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Forslag til:  

Håndtering af CPR’s bygningsnavne efter realiseringen af adresseprogrammet  

1. Problem 

Siden 1980’erne har kommunerne kunne registrere bygningsnavne, gårdnavne o.l. i CPR-
systemet, som en del af adresseringen overfor borgerne.  

Oplysningen registreres i CPR’s boligregister, i feltet ”lokalitet”, som i dag omfatter i alt ca. 
14.000 navne. Der er i altovervejende grad tale om gårdnavne på landet, som er indsamlet 
og registreret i 80’erne og 90’erne. Registreringen er en mulighed som den enkelte kommu-
ne kan benytte, og ikke en pligt. I det seneste år er registeringen gået i stå og oplysningen er 
gradvist gået i glemmebogen.  

Formelt set udgør bygningsnavnet en del adressebetegnelsen, idet den skal indsættes som 
en ekstra, selvstændig adresselinje, der skal placeres lige over vejnavn og husnummer. I 
praksis er der dog ingen aktuelle eksempler på, at navnet faktisk anvendes i kommunikatio-
nen med borgerne eller i offentlige eller private it-løsninger1. 

Det er således en nærliggende risiko at oplysningen efterhånden helt udgår af brug. 

I forbindelse med grunddataaftalens delprogram 2, ”Effektiv genbrug af grunddata om 

adresser, administrative enheder og stednavne” skal det besluttes om oplysningerne om 
bygnings- og gårdnavne skal bevares og – i givet fald – hvordan de mest hensigtsmæssigt 
skal håndteres, således at de kan bringes i anvendelse når det er relevant. 

2. Løsning 

Det foreslås at bygnings- og gårdnavne udgår af adressen og i stedet overføres til det kom-
mende, fællesoffentlige stednavnesystem ”Danmarks Stednavne”, som Geodatastyrelsen 
(GST) etablerer i løbet af 2014.  

Løsningen betyder at de nuværende ca. 14.000 gård- og bygningsnavne bevares og bliver 
stillet frit til rådighed for alle brugere sammen med øvrige danske stednavne.  

                                                      
1 Informationer fra CPR-kontoret, Post Danmark, Kommunernes Landsforening og Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikter har foreløbig bekræftet denne antagelse. CPR-kontoret oplyser dog at feltet ”lokalitet” videre-
gives til kunderne i CPR’s dataudtræk med ”personadresse”. 
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Herved opnås det at alle stednavnesystemets brugere, herunder 112 og beredskabet, produ-
center af digitale kort, bilnavigationssystemer, andre mobile løsninger og ”smartphones” 
mm. også vil få adgang til alle bygnings- og gårdnavne på en enkel og ensartet måde.   

Udover selve navnet indeholder oplysningen også den geografiske beliggenhed således at 
navnet kan placeres rigtigt i et digitalt kort eller navigationsløsning. Herudover vil hvert byg-
ningsnavn være knyttet til den eller de adresser der ligger på bygningen. Forbindelsen mel-
lem bygningsnavn og adresse vil således være opretholdt. 

For kommunerne betyder løsningen at hver kommune, efter regler som svarer til de nuvæ-
rende, kan supplere og opdatere temaet med gård- og bygningsnavnene, når det skønnes 
hensigtsmæssigt. Der vil fortsat ikke være tale om en forpligtigelse, men om en mulighed.  

De nærmere retningslinjer for registreringen vil skulle aftales i forbindelse med etableringen 
af Danmarks Stednavne. 

3. Baggrund 

3.1 Historie 

Siden 1980’erne har kommunerne i CPR-systemet kunne registrere historiske og permanente 
bygningsnavne, gårdnavne eller lignende som en del af den officielle adresse der benyttes 
overfor borgerne. Muligheden blev indført efter et politisk ønske om at kunne bevare de op-
rindelige gårdnavne o.l. for eftertiden, som et supplement til de vejnavne, husnumre og 
postnumre mv., der i løbet af 1970’erne blev udbredt fra byerne til at dække hele landet.  

Registreringen sker i CPR’s såkaldte boligregister i et særligt felt som er benævnt ”lokalitet”. 
Registeret omfatter i dag i alt ca. 14.000 navne, hvoraf den altovervejende hovedpart er 
ældre gårdnavne o.l. på landet, som er indsamlet i 80’erne og 90’erne af de tidligere 276 
kommuner.  

Omfanget af registreringen har været varierede fra kommune til kommune idet nogle kom-
muner foretog omfattende registreringer, medens andre kommuner slet ikke eller kun spo-
radisk benyttede muligheden. I de seneste år er registeringen imidlertid gradvist gået i glem-
mebogen hvorfor oplysningen kun sjældent opdateres eller suppleres.  

3.2 Praktisk anvendelse 

Formelt set indgår oplysningen som en del af adressen, som en ekstra, selvstændig ”adresse-
linje”, der skal placeres lige over vejnavn og husnummer. 

Selv om oplysningen videregives i forskellige udtræk fra CPR-systemet og fra BBR’s adresse-
register, er der imidlertid i praksis ingen kendte eksempler på, at oplysningen anvendes i 
kommunikationen med borgerne eller i private eller offentlige it-løsninger i øvrigt.  

Den ekstra adresselinje optræder således ikke på det offentlige sundhedskort, den anvendes 
ikke af Post Danmark, af Skat eller i kommunernes kommunikation med borgerne.  
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Årsagen hertil er først og fremmest, at det er uforholdsmæssigt dyrt at udvide it-systemer, 
printsystemer, adresselabels mm. med en ekstra oplysning og adresselinje, der kun er i brug 
for en yderst minimal del af adresserne2.  

Det er således en nærliggende risiko at de ca. 14.000 bygnings- og gårdnavne går i glemme-
bogen og forsvinder helt ud af brug. 

Det vil ikke være realistisk at ændre denne situation, eksempelvis gennem et krav om, at alle 
offentlige it-systemer og al offentlig kommunikation med borgerne skal medtage oplysnin-
gen. Da de danske adresser indgår i tusinder af forskellige it-systemer, vil omkostningerne 
ved et sådant krav være uoverskuelige.  

Hertil kommer at der er store fordele ved at opretholde en simpel og ensartet opbygning af 
en dansk adressebetegnelse i 2-3 adresselinjer3.   

3.3 Supplerende bynavn 

I modsætning til bygnings- gårdnavne, fungerer det ”supplerende bynavn”, der er knyttet til 
så meget som ca. 35 % af alle adresser, efterhånden som en indarbejdet del af en dansk 
adresse.  

For de adresser der er omfattet af et supplerende bynavn optræder bynavnet (ofte lands-
byens navn) som en selvstændig adresselinje under vejnavn og husnummer4. Oplysningen er 
ikke en forudsætning for at adressen er entydig, men den fungerer som en som en nyttig og 
præciserende del af adressen, idet den beskriver adressens beliggenhed indenfor hele det 
område som postnummeret omfatter.  

Samtidig er det supplerende bynavn med til at sikre en daglig anvendelse af navnene på lan-
dets mindre byer og bebyggelser.  

Adresseprogrammet opretholder det supplerende bynavn som en integreret del af adressen, 
hvorfor der vil blive stillet krav om at det skal indgå i offentlige alle it-løsninger og i kommu-
nikationen med borgere og virksomheder.  

Den praktiske registrering af de supplerende bynavne foretages i dag i CPR-systemet. Frem-
over vil ansvaret blive overført til det nye adresseregister5.  

                                                      
2 De ca. 14.000 bygningsnavne svarer til ca. 0,6 % af landets i alt ca. 2,4 mio. adgangsadresser (husnumre).  

3 En dansk adresse er opbygget af en linje med vejnavn og husnummer samt evt. etage og dør, evt. en linje med 
et supplerende bynavn (typisk landsbyens navn), samt en linje med postnummer og bynavn (postdistrikt).  

4 Et eksempel på et supplerende bynavn er ”Gevninge” i adressen: ”Dalager 5, Gevninge, 4000 Roskilde” 

5 Lagringen af det område som det supplerende bynavn omfatter, vil af rationelle grunde ske sammen med 
andre administrative geografiske inddelinger, i GST’s nye ”DAGI-system”.   
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4. Lovgrundlag  

4.1 Nuværende bestemmelser 

Reglerne for kommunens fastsættelse og registrering af bygnings- og gårdnavne, fremgår af 
§ 12 stk. 2 i bekendtgørelse om vejnavne og adresser6:  

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at et eksisterende og permanent gårdnavn, 

bygningsnavn eller lignende navn på lokaliteten, som kan bestå af indtil 34 tegn, skal 

knyttes til den pågældende adgangsadresse. 

I den tilhørende vejledning i fastsættelse af vejnavne og adresser7 fremgår det af kapitel 7, at 
der er tale om en mulighed, som kommunen kan vælge at benytte sig af – og ikke om en 
rettighed, som bygningens ejer har. 

Vejledningen anfører at bygningsnavne kan være historiske som f.eks. gårdnavn eller navn 
på slottet, godset, herregården, kroen, møllen o.l. Egentlige bygningsnavne fra nyere tid kan 
også anvendes, f.eks. navnet på en villa, et palæ, en boligejendom, en offentligbygning, et 
butikscenter eller anden ejendom.  

Hovedreglen er, at navnet skal være eksisterende og permanent, dvs. historisk stabilt, og at 
det skal være knyttet til det mur- og nagelfaste, dvs. til selve bygningen.  

Firmanavne eller andre tidsbestemte navne, som er et resultat af det aktuelle ejerskab eller 
den aktuelle anvendelse af bygningen, og som den pågældende virksomhed f.eks. med stor 
sandsynlighed vil ”tage med sig” ved fraflytning eller salg, bør ikke anvendes. Sådanne firma-
navne o.l. vil høre til den del af en adresseoplysning, som karakteriserer modtageren af en 
forsendelse, svarende til navn og c/o navn. 

Af adressebekendtgørelsens § 23 stk. 2 fremgår det at bygnings- eller gårdnavne skal 
registreres i CPR’s boligregister. 

I CPR-loven8 nævnes feltet ”lokalitet” i Bilag 1 som en del af adresseoplysningen.  

Af det tilhørende cirkulære herom, dvs. Økonomi- og Indenrigsministeriets cirkulære om 
ajourføring og drift af CPR’s vej- og boligregister9 fremgår det i § 17 stk. 3: 

Stk. 3: Hvis der ønskes knyttet et gårdnavn, stednavn m.v. til en bolig, skal dette indrap-

porteres som lokalitet til CPR's boligregister. Oplysning om lokalitet benyttes som en del 

af adresseringen til borgerne. 

                                                      
6 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=27425  

7 http://mbbl.dk/publikationer/fastsaettelse-af-vejnavne-og-adresser-vejledning  

8 https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=144955 

9 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=9083  
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4.2 Fremtidige bestemmelser 

Såfremt løsningsforslaget implementeres, vil de nuværende bestemmelser i adressebekendt-
gørelsen, CPR-loven og CPR’s cirkulære skulle udgå eller ændres og erstattes af aftaler og 
vejledninger mellem kommunerne og GST i tilknytning til det fremtidige stednavnesystem 
”Danske Stednavne”.  

De fremtidige aftaler bør definere retningslinjerne og proceduren for hvordan bygnings- og 
gårdnavne mm. i fremtiden opdateres og registreres, herunder:  

• om kommuner som fortsat ønsker det, kan opdatere, supplere og slette bygningsnavne 
efter nogenlunde samme principper som i dag, idet det forudsættes at der stadig er tale 
om en frivillig opgave 

• eller om kommunernes opgave helt udgår i forhold til dette navnetema, evt. bortset fra 
navnene på kommunale bygninger og anlæg så som rådhus, institutioner idrætsanlæg 
osv., dvs. hvor kommunen selv er ejer. 

• om enhver ejer kan bede GST om at få et bygningsnavn registreret på sin ejendom, med 
forbehold for at der bør være regler som hindrer at navnet får en forbigående og/eller 
kommerciel karakter  

Ovenstående regler selvsagt udformes under hensyn til GST’s samlende rolle som admini-
strator for stednavnesystsmet. Aftalen bør tillige beskrive principperne for hvordan de nu-
værende ca. 14.000 bygnings- og gårdnavne maskinelt overføres fra CPR-systemet til det nye 
stednavnesystem.  

5. Proces 

Programsekretariatet for GD2, adresseprogrammet, har i april 2013 forelagt ovennævnte  
forslag for KL, GST, CPR samt MBBL til kommentering med særlig anmodning om: 

• at CPR og KL efter bedste evne undersøger om notatets antagelser om at CPR-systemet 
nuværende ca. 14.000 bygningsnavne ikke er i praktisk anvendelse i it-løsninger eller 
kommunikation overfor borgerne, er dækkende 

• at KL søger afklaret hvilken rolle kommunerne fremover ønsker at spille i forbindelse 
med registreringen af bygnings- og gårdnavne 

• at GST undersøger om de ca. 14.000 bygningsnavne vil kunne indpasses i det nye 
stednavnesystem ”Danmarks Stednavne” og i forvaltningen af dette 

KL har den 27. august meddelt at man tilslutter sig forslaget om at bygningsnavne bør udgå 
af standardadresser.  

CPR-kontoret har den 6. september meddelt at man finder det rigtigt, at feltet ”lokalitet” – 
som er en geografisk betegnelse – flyttes til Stednavneregistret. 

GST har den 24. september meddelt at sin tilslutning til at de nævnte bygningsnavne (CPR-
lokalitet) integreres i Danske Stednavne gennem en datavask og anfører samtidig at det vil 
berige det eksisterende indhold.  

MBBL har ligeledes i tilsluttet sig princippet i løsningsforslaget, som herefter forelægges 
styregruppen mhp. den videre proces.  


