Adressemyndigheden i Sønderborg
Sønderborg Kommune
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg
T: 88 72 40 82
E: adresse@sonderborg.dk
W: sonderborgkommune.dk

Mere info på www.danmarksadresser.dk

Retningslinjer for fastsættelse af
vejnavne, adresser samt stednavne
Sønderborg Kommune

Principper for navngivning

7.

Vejnavne fastsættes efter følgende
overordnede principper:
1.

For at bevare de oprindelige
topograﬁske områdenavne og for
at fortælle stedets kulturhistorie
anvendes der så vidt muligt
vejnavne, som kan henføres
til geograﬁske eller historiske
områder.

2.

Vejnavne skal være entydige og
må ikke forekomme andre steder i
kommunen.

3.

Der fastsættes ikke vejnavne der
refererer til nulevende personer jf.
FN-resolution E/CONF. 94/3. Ved
navngivning efter afdøde personer
er der en venteperiode på
minimum 3 år. Stednavneudvalget
anbefaler en venteperiode på 3-5
år.

4.

Der fastsættes ikke vej-, plads/
torv- eller stednavne der refererer
til nuværende og aktive ﬁrma- og
foreningsnavne og lignende.

5.

Fastsættelse af vejnavne og
adresser tilgodeser ikke evt.
religiøse hensyn eller numerologi.

6.

Der kan anvendes vejnavne
der indgår i emnekreds for
de eksisterende kvarterer, fx
blomster, digtere med videre.

8.

9.

•

•

Vejnavne fastsættes i
overensstemmelse med ”Dansk
Sprognævns Vejledning i
retskrivning af vejnavne”.
For vejnavne der krydser
kommunegrænsen, skal
navngivningen gennemføres i
fællesskab mellem Aabenraa og
Sønderborg Kommune.
Eksisterende vejnavne og
adresser ændres principielt ikke,
medmindre der er en særlig
begrundelse herfor, fx:
At kommunen bliver opmærksom
på at de eksisterende veje/
adresser i et område
ikke opfylder reglerne jf.
adressebekendtgørelsen.
Dette kan ske i forbindelse
med tilsynsopgaver, borger- og
erhvervshenvendelse eller anden
myndighedshenvendelse.
At der etableres vejspærringer.
Her afventes en 3-årig
periode mht. om spærringen
vil være permanent.
Adressemyndigheden vurderer
herefter, om der er behov for vejog adresseændringer (Speciﬁkt
om berørte borgere oplever
problemer).

Stednavne
Fastsættelse af stednavne sker
efter samme retningslinjer som for
navngivning af nye veje.
Juridisk grundlag for fastsættelse af
vejnavne og adresser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adresseloven, lov nr. 136
Adressebekendtgørelsen, bek. nr.
1147
Bek. om ikrafttræden af visse bestemmelser, bek. nr. 261
Lov nr. 1520 om offentlige veje,
med senere ændringer
Lov nr. 1537 om private fællesveje,
med senere ændringer
Forvaltningsloven
Offentlighedsloven
Postloven
Dansk Sprognævns vejledning

