
FAKTAARK

Store fordele ved gode adresser 
Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed en 
stor del af æren for. De gode adresser har allerede givet mange samfundsmæssige gevinster – både i det 
offentlige og i den private sektor. Erfaringerne viser dog, at der stadig er plads til forbedringer – som kan 
resultere i endnu større gevinster.

Det største problem er de områder, hvor der er mange bygninger og virksomheder, men kun én enkelt 
adresse. Her har kommunerne en vigtig opgave i 2014 og 2015.

Når der er for få adresser i et område er det vanskeligt at finde rundt  – både i det daglige og i en akut 
situation, hvor fejl og forsinkelser kan være fatale. Så kan GPS’en og ruteplanlæggeren heller ikke give 
præcis vejledning. Når der er for få adresser, bliver de offentlige registre også mangelfulde og passer dår-
ligt sammen. Det giver unødvendige udgifter og bøvl både for det offentlige og for virksomhederne.

Områder hvor der ofte mangler adresser 
Problemerne findes typisk: 

• i kolonihaveområder 
• i større erhvervsejendomme med mange virksomheder
• i butikscentre
• i institutioner som fx børnehaver, skoler, plejehjem mv.
• på sygehuse og universiteter.

Ofte er der kun registreret én enkelt adresse, som så deles af alle virksomheder, institutioner eller borgere 
i området. Andre gange findes adresserne ude på stedet, de er blot ikke registreret i BBR’s adresseregi-
ster. Endelig er der steder med deres helt eget system, som ikke passer med de regler og standarder, der 
gælder for adresser i resten af samfundet. 
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FASTSÆTTELSE AF SUPPLERENDE ADRESSER 
Kommunerne har den vigtige opgave at supplere 
Danmarks adresser med en række nye adresser i 
områder, hvor det i dag er svært at finde vej. En 
særlig taskforce hjælper kommunerne i gang med 
arbejdet.



Hvad skal der gøres?
Som led i det igangværende ”Adresseprogram” er det aftalt, at kommunerne skal supplere den nuværen-
de adressebestand i de områder, hvor der i dag mangler adresser. 

Målet er, at Danmarks adresser bliver så komplette, at de kan fungere som et effektivt, fælles grundlag for 
den offentlige forvaltning, for virksomhederne og for beredskabet, dvs. for alle adressebrugere. Adres-
serne skal være præcise nok til at finde rundt efter – både på stedet og digitalt, via fx GPS-navigation og 
anden ruteplanlægning.

Adresserne skal være så dækkende, at de offentlige grundregistre (CPR, CVR, BBR osv.) kan bruge dem 
som en fælles facitliste. Eksempelvis skal alle virksomheder kunne registrere sig på en gyldig adresse i 
virksomhedsregisteret, CVR, ligesom alle borgere skal kunne folkeregistrere sig på en gyldig adresse i CPR. 

Der må og vil således ikke længere være behov for, at de enkelte myndigheder og virksomheder, Post 
Danmark, forsyningsselskaberne osv. selv tilføjer og vedligeholder adresser i egne, hjemmelavede adres-
seregistre. Mangler der en adresse, skal det være nemt at meddele dette til kommunen, så adressen 
rettes ved kilden, og alle straks får glæde af den korrekte adresse. 

Hjælp til at komme i gang 
For den kommunale adressemyndighed bliver det en betydelig ekstraopgave at fastsætte de supplerende 
adresser. Derfor får kommunerne hjælp til opgaven af en særlig taskforce. Hjælpen består af tre elemen-
ter:  

• En liste på webstedet danmarksadresser.dk, der udpeger de ejendomme eller områder, som kommu-
nen skal kigge nærmere på

• En vejledning til, hvordan opgaven med supplerende adresser kan gribes an
• En ny Adressebekendtgørelse, der fastsætter reglerne.

Tidsplan for kommunernes arbejde  

2013 – 2014: Pilotprojekter i seks kommuner 
Fra maj 2013 frem til februar 2014 gennemførte taskforcen et pilotprojekt sammen med Aarhus, Balle-
rup, Guldborgsund, Holbæk, Silkeborg og Svendborg kommune. Pilotprojektet skulle sikre, at kommuner-
ne får den bedst mulige hjælp til at løse opgaven.

2014-2015: Fastsættelse af supplerende adresser
I maj 2014 gik kommunerne i gang med at fastsætte de supplerende adresser. Hovedparten af opgaven 
ligger i 2014 og 2015. 

Taskforcen
Taskforcen består af adresseeksperter fra kommunerne og KL samt faglige eksperter fra Ministeriet for 
By, Bolig og Landdistrikter (MBBL). Taskforcen er i tæt dialog med kommunerne og bliver bistået af blandt 
andre CVR, CPR og Post Danmark. Taskforcen kan kontaktes på e-mail taskforce@mbbl.dk.

Om Adresseprogrammet 
Adresseprogrammet indgår i det fællesoffentlige Grunddataprogram, som regeringen, kommunerne og 
regionerne i oktober 2012 besluttede at gennemføre. 

Parterne i adresseprogrammet er: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, KL, Geodatastyrelsen, 
CPR-kontoret, Erhvervsstyrelsen, SKAT og Digitaliseringsstyrelsen. 
Læs mere på www.adresseprogrammet.dk
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http://danmarksadresser.dk

