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Afgørelse i klage over Herning Kommunes adresseændring af vejnavnet
Ørrevej til Ørre Byvej, 7400 Herning. Herning Kommunes sagsnr. 05.01.01P19-19-14.

Du har i mail af den 21. juli 2016 på vegne af beboerne på Ørrevej 43-46, 7400
Herning, klaget til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering over Herning
Kommunes afgørelse af den 27. juni 2016 om ændring af en del af vejnavnet
Ørrevej til Ørre Byvej.
Den 25. juli har Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering bedt Herning
Kommune om en udtalelse i sagen. Endvidere har styrelsen anmodet kommunen
om kopier af samtlige sagens akter.
Den 15. september har Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering modtaget
kopier af sagens akter og Herning Kommunes udtalelse i sagen.
Den 21. november har Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering sendt
kommunens udtalelse i partshøring hos dig som klager og part i sagen, jf.
Forvaltningslovens § 19, stk. 1.
Den 2. december 2016 har du afgivet dit partshøringssvar på vegne af beboerne på
Ørrevej 43-46.
Styrelsen har herefter vurderet de indkomne svar og sagsakter, og skal hermed
træffe afgørelse i sagen.
AFGØRELSE
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering finder, at Herning Kommunes
afgørelse af den 27. juni om ændring af en del af vejnavnet Ørrevej til Ørre Byvej er
truffet i overensstemmelse med de gældende regler, i henhold til lov om bygningsog boligregistrering (BBR-loven) og forvaltningsloven.
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering vil på den baggrund ikke pålægge
Herning Kommune at tage sagen op til fornyet behandling.

Styrelsen for Dataforsyning
og Effektivisering
Rentemestervej 8
2400 København NV
T: +45 7254 5500
E: sdfe@sdfe.dk
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BEGRUNDELSE
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har i medfør af § 9 a i lov om
bygnings- og boligregistrering alene hjemmel til at tage stilling til de retlige
spørgsmål i sagen, dvs. om kommunen har overholdt BBR-loven og
Forvaltningsloven.
Styrelsen har ved afgørelsen lagt til grund, at:
Det fremgår af kommunens afgørelse af 27. juni 2016, at begrundelsen for at
ændre dele af vejnavnet Ørrevej til Ørre Byvej er at motorvejen Herning-Holstebro,
delstrækningen Sinding til kommunegrænsen mod Holstebro bevirker, at
motorvejen deler flere veje, og at nogle ejendomme derfor skal have nye adresser.
Det fremgår desuden af kommunens udtalelse til styrelsen i sagen, at Herning
Kommune har foretaget et konkret og fagligt begrundet skøn i henhold til
adressebekendtgørelsens §1, stk. 2 og § 5, stk. 3.
Styrelsen har ved afgørelsen lagt vægt på, at Herning Kommune på baggrund af en
konkret vurdering har truffet afgørelse i henhold til reglerne i BBR-loven,
adressebekendtgørelsen og Forvaltningsloven.
Styrelsen vil derfor ikke pålægge Herning Kommune at tage afgørelsen op til
fornyet behandling i kommunen, og betragter hermed sagen som værende
afsluttet.
BEMÆRKNINGER TIL DINE KLAGEPUNKTER
Du/I har i jeres partshøringsvar af 2. december 2016 henvist til kommunens
fortolkning af adressebekendtgørelsens § 5, stk. 3 og § 1, stk. 2. Du/I nævner, at I
ikke mener, at § 5, stk. 3 stiller krav om at ændre vejnavnet, når man læser sidste
punktum i bestemmelsen, som lyder: ”eller om der skal fastsættes nye vejnavne til
de adskilte dele af vejen”.
Styrelsen skal hertil bemærke, at det beror på kommunens konkrete skøn, om der
skal fastsættes nye vejnavne til de adskilte dele af vejen og styrelsen finder at
kommunen har foretaget et rimeligt og fagligt korrekt skøn i henhold til de
gældende regler i adressebekendtgørelsens §§ 1 og 5, stk. 3.
Du/I nævner endvidere, at I finder det forvirrende, hvis man kommer til en Ørrevej i
en anden by (Sinding) og den ikke fører til Ørre med derimod en lukket vej.
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Styrelsen finder ikke, at adresseændringen giver anledning til forvirring, men
derimod medvirker til at sikre entydigheden i vejnavnene, da der ikke længere er
direkte kørselsmulighed/forbindelse mellem de adskilte dele af vejen, der er opstået
som følge af motorvejens opførelse, jf. adressebekendtgørelsens § 5, stk. 3.
Du/I nævner at I finder det forunderligt at kommunen har valgt at tage telefonisk
kontakt til nogle af beboerne på Ørrevej, men ikke til jer.
Styrelsen skal hertil bemærke at denne del af klagen vedrører partshøringerne i
kommunens sagsbehandling, jf. forvaltningslovens § 19. Styrelsen finder at
kommunen har opfyldt betingelserne for partshøringen, da samtlige af de berørte
borgere skriftligt er gjort bekendt med grundlaget for den tiltænkte
adresseændringen, jf, kommunens fremsendte forslag til ændring. Kommunen kan
godt sideløbende vælge at drøfte forslaget telefonisk med enkelte borgere, så
længe alle berørte borgere er blevet hørt, og har fået mulighed for at afgive
høringssvar.
KLAGEVEJLEDNING
Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings afgørelser er endelige.
Evt. søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder efter, at denne
afgørelse er meddelt.

Med venlig hilsen

Dennis Greger Jensen

Kopi af afgørelsen er sendt til Herning Kommune.
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Regler efter hvilke afgørelsen er truffet:
Lov om bygnings- og boligregistrering (BBR-loven), jf. lovbekendtgørelse nr.
1080 af 7. september 2013:
§ 3 a. Kommunalbestyrelsen fastsætter navne på offentlige veje, jf. § 1 i lov om
offentlige veje.
Stk. 2. For hovedlandeveje fastsættes navne dog efter forhandling med
Vejdirektoratet.
Stk. 3. Et vejnavn, som allerede findes inden for det pågældende postnummer, må
ikke fastsættes til en anden vej inden for samme postnummer.
…
§ 3 b. Kommunalbestyrelsen fastsætter de enkelte husnumre for bebyggede
ejendomme med adgang til offentlig vej og andre ejendomme, der er udstykket
med henblik på bebyggelse, og hvor der er adgang til vejen. For hovedlandeveje og
landeveje kan husnumre dog kun fastsættes efter samtykke fra Vejdirektoratet.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte husnumre for ubebyggede arealer,
anlæg m.v., som har adgang til offentlig vej. For hovedlandeveje kan husnumre dog
kun fastsættes efter samtykke fra Vejdirektoratet.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan ændre de enkelte husnumre, for hovedlandeveje
dog kun efter samtykke fra Vejdirektoratet.
…
§ 3 c. Ejere af ejendomme skal opsætte husnummerskilte, som angiver de af
kommunalbestyrelsen fastsatte husnumre på en sådan måde, at disse er synlige
fra det adgangsgivende vejareal.
Stk. 2. Nærmere bestemmelser om udførelse og anbringelse af skilte med
husnumre samt belysning af husnummerskilte kan fastsættes af
kommunalbestyrelsen, for hovedlandeveje dog kun efter forhandling med
Vejdirektoratet.
Stk. 3. Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter kan fastsætte regler om, at
kommunalbestyrelsen kan kræve, at der ved ejerens foranstaltning og på dennes
bekostning skal opsættes skilte med angivelse af de fastsatte dørbetegnelser.
…
§ 3 d. §§ 3 a-3 c finder tilsvarende anvendelse på private fællesveje, jf. § 2 i lov om
private fællesveje.
Stk. 2. For private veje, interne veje, tove, pladser og lign. kan
kommunalbestyrelsen efter samråd med den enkelte grundejer fastsætte vejnavne
og husnumre, jf. §§ 3 a og 3 b.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at private veje m.v., jf. stk. 2, for
hvilke der er fastsat husnumre, ved ejerens foranstaltning og for dennes bekostning
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skal forsynes med vejnavneskilte, som udformes og belyses efter samme regler,
som gælder for den øvrige vejnavneskiltning i området.
…
§ 3 e. Kommunalbestyrelsen fastsætter adressebetegnelser for de enkelte
bygninger, bolig- og erhvervsenheder, tekniske anlæg samt tekniske enheder m.v.
Stk. 2. Adressebetegnelsen for den enkelte bygning og for det enkelte tekniske
anlæg m.v. består af postnummer, vejnavn samt husnummer inklusive eventuelt
bogstav. I bygninger og tekniske anlæg m.v., hvortil der er mere end én
hovedadgangsvej, kan der fastsættes en selvstændig adressebetegnelse til hver
enkelt adgangsvej.
Stk. 3. Adressebetegnelsen for de enkelte enheder kan bestå af etagebetegnelse
samt sidebetegnelse eller dørnummer.
...
§ 3 f. Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter kan fastsætte nærmere regler om
tildeling og ændring af adressebetegnelser samt skiltning hermed, jf. §§ 3 a-3 e,
samt om yderligere krav til sikring af adressebetegnelsernes geografiske
entydighed og deres registrering.
…
§ 8. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med
bøde den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed
1) undlader rettidigt at meddele oplysninger, der afkræves efter § 4, stk. 1 og 4,
2) afgiver urigtige oplysninger til Bygnings- og Boligregistret,
3) uden tilladelse skaffer sig oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret,
4) overtræder vilkår for behandlingen af meddelte oplysninger eller
5) undlader at opsætte korrekt husnummerskilt i overensstemmelse med § 3 c, stk.
1.«
…
§ 9. I sager om overtrædelse af § 3 c, stk. 1, og § 4, stk. 1, samt overtrædelser af
forskrifter, udstedt i henhold til loven, kan kommunen tilkendegive den
pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt han erkender
sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet
frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet
bøde, dog højst 5.000 kr.
…
§ 9 a. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter §§ 3 a-3 e kan påklages til
Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, for så vidt angår retlige spørgsmål.
Stk. 5. Afgørelser, der kan påklages efter stk. 1, kan ikke indbringes for
domstolene, før klageadgangen er udnyttet. Søgsmål skal være anlagt inden 6
måneder efter, at klagemyndighedens afgørelse er meddelt.
…
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Bekendtgørelse nr. 436 af 2. maj 2014 om vejnavne og adresser (kaldet
adressebekendtgørelsen):

§ 1. Adressemyndigheden fastsætter og registrerer vejnavne og adresser efter §§
3a-3e i lov om bygnings- og boligregistrering.

Stk. 2. Vejnavne og adresser fastsættes under hensyntagen til, at borgere,
myndigheder, forsyningsvirksomheder, ulykkesberedskab og andre, på lettest mulige
måde, herunder ved brug af navigationssystemer kan orientere sig og finde frem til den
pågældende vej, ejendom, bygning, indgangsdør, bolig- eller erhvervsenhed m.v.
§ 5. Vejnavne skal fastsættes således, at de under hensyn til § 1, stk. 2, betegner et
nærmere bestemt, sammenhængende færdselsareal.
Stk. 2. Når et vej- eller stinet består af eller planlægges udformet med en eller flere
forgreninger eller lignende, skal vejnavnene fastsættes under hensyntagen til § 1, stk.
2, herunder således, at der på en hensigtsmæssig måde kan fastsættes adresser med
tilhørende husnumre i overensstemmelse med reglerne i § 16, stk. 2 og 3.
Stk. 3. Såfremt en navngiven vej opdeles af en permanent og fysisk foranstaltning,
hvorved færdselsarealet for den kørende trafik opdeles i flere adskilte dele, skal
adressemyndigheden træffe beslutning om, hvorvidt den hidtidige navngivning af vejen
stadig opfylder betingelserne i § 1, stk. 2, eller om der skal fastsættes nye vejnavne til
de adskilte dele af vejen.

…
§ 7. Der må ikke fastsættes et nyt vejnavn, når det samme eller et næsten
enslydende vejnavn allerede er fastsat for en anden navngiven vej inden for det
pågældende postnummer.
Stk. 2. Et nyt vejnavn må ikke fastsættes, når det samme eller et næsten
enslydende vejnavn allerede er fastsat for en anden navngiven vej inden for en
radius af 10 km.
Stk. 3. To vejnavne regnes som værende de samme, hvis de kun adskiller sig fra
hinanden ved:
1) staveforskelle, som ikke svarer til forskelle i udtalen,
2) tilstedeværelse eller fravær af ejefalds-s,
3) bestemt eller ubestemt bøjning,
4) sammenskrivning eller særskrivning af de samme ord,
5) forkortelse eller fuld udskrivning af det samme ord,
6) alternative skrivemåder af det samme ord eller
7) nærliggende varianter eller afledninger af samme ord.
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Stk. 4. Vejnavne betragtes som næsten enslydende, når der er en nærliggende
risiko for at de ved normal hurtig udtale kan forveksles.
…
§ 12. Ved fastsættelsen af adressen bestemmer adressemyndigheden, hvilket vejnavn
og husnummer samt eventuel etagebetegnelse og dørbetegnelse, som skal indgå i
adressebetegnelsen for at angive adgangsvejen frem til den bygning eller del af en
bygning, jordstykke med videre, som adressen hører til. For hver adresse skal den
samlede adressebetegnelse være entydig (.…)

---Forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014:
§ 19. Kan en part i en sag ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i
besiddelse af bestemte oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder,
må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med
oplysningerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det
gælder dog kun, hvis oplysningerne er til ugunst for den pågældende part og er af
væsentlig betydning for sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for
afgivelsen af den nævnte udtalelse (…).
…
§ 22. En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en
begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

§ 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de
retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter
disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de
hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen.
Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse
for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt
væsentlig betydning for afgørelsen.
…
§ 25. Afgørelser, som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal, når de
meddeles skriftligt, være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse
af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage,
herunder om eventuel tidsfrist. Det gælder dog ikke, hvis afgørelsen fuldt ud giver
den pågældende part medhold.
…
§ 26. Afgørelser, der kun kan indbringes for domstolene under iagttagelse af en
lovbestemt frist for sagens anlæg, skal være ledsaget af oplysning herom.
…
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