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Afgørelse om adresseændring 
 
Albertslund Kommune har over de sidste to uger gennemført høring om 
adresseændring i Galgebakken. 
 
Fristen for at komme med bemærkninger var den 28. oktober 2022. 
 
Begrundelse og afgørelse 
 
Adresserne i Galgebakken er oprettet på en måde der gør, at der kun er 
meget få adressepunkter i forhold til antal indgangsdøre. Det giver 
udfordringer for alle der anvender GPS, når de skal finde vej. Hvis der kun er 
en enkelt eller ganske få adresser i et stort område med mange bygninger, har 
1-1-2, ambulance, brand og politi svært ved at finde frem, og kan blive 
forsinket. Ligeledes kan det medføre udfordringer for post-og pakkebude, 
taxiselskaber, kortvisning og mange andre virksomheder der benytter adresser 
fra Danmarks Adresseregister, som er Danmarks autoritative register for 
vejnavne og adresser. 
 
På nuværende tidspunkt er der 72 adressepunkter i Galgebakken, som kan 
findes på GPS. Hver indgangsdør skal have sit ejet adressepunkt. Det betyder 
at der burde være ca. 800 adressepunkter i Galgebakken, som hver angiver 
den præcise indgangsdør. For at det kan lykkes, skal der laves nye adresser, 
som følger Adresseloven. 
 
I høringsperioden har vi har modtaget fem spørgsmål. Fire af dem har været 
praktiske spørgsmål, og det sidste handler om hvorfor adresseændringerne 
skal ske nu.  
 
Spørgsmålene har ikke givet anledning til at ændre afgørelsen om 
adresseændring, som derfor vil blive gennemført uden ændringer. 
 
De nye adresser kommer til at træde i kraft i løbet af uge 44. 
 
Der findes mere information på www.gbakken.dk 
 
Med venlig hilsen 
 
Camilla Schadegg 
Gis & dataspecialist 
 
Email: kort@albertslund.dk 
Dir. telefon: 43 68 67 15 
 

http://www.gbakken.dk/
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Firma på adressen 
Dem der har et CVR nummer på adressen, skal være opmærksomme på, at I 
selv skal gå ind på www.virk.dk og ændre jeres adresse. 
 
 
 
Klagevejledning 
 
I kan klage over afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål.  
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.  
Klagemyndigheden er Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur og en 
klage skal sendes til styrelsen enten med almindelig post, e-mail eller 
digital post, således at styrelsen har modtaget klagen inden udløbet af 
klagefristen.   
 
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur 
Rentemestervej 8, 2400 København NV 
Adresser@sdfi.dk 
Digital post kan sendes via e-boks, borger.dk eller virk.dk. 
 
Da styrelsen ikke kender til sagen i forvejen, så vedhæft gerne denne 
afgørelse til klagen. 
 
Styrelsen kan alene tage stilling til de retlige spørgsmål. Det betyder, at 
styrelsen vurderer, om kommunens afgørelse er i overensstemmelse med 
reglerne i adresseloven og adressebekendtgørelsen, og om kommunen har 
overholdt de forvaltningsretlige regler. Kommunen skal blandt andet have: 
 

• foretaget partshøring, hvor dette er nødvendigt, 

• begrundet afgørelsen og 

• givet korrekt klagevejledning. 

 
Indgår der et skøn i kommunens afgørelse, dvs. kommunen efter en 
afvejning af forskellige hensyn har valgt en bestemt løsning, kan styrelsen 
ikke tage stilling til skønnet, selv om klager foretrækker en anden løsning, 
som også vil følge lovgivningen. 
 
Hvis styrelsen finder, at kommunens afgørelse ikke er i overensstemmelse 
med adresselovgivningen eller kommunen ikke har fulgt de 
forvaltningsretlige regler, kan styrelsen ophæve afgørelsen og hjemvise 
sagen til kommunen til fornyet behandling.  
 
Sagen kan kun indbringes for domstolene, hvis klagemuligheden er 
udnyttet. Søgsmål skal være anlagt senest 6 måneder efter, at 
klagemyndighedens afgørelse er meddelt.  
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