
Åbnings- og telefontider 

Mandag 10.00-17.00  

Tirsdag-fredag 10.00-13.30 

 

 

Returadresse 

Land, By og Kultur – Byg og Miljø 

Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing 

 

 

 

  

 

 

 

Afgørelse vedr. adressepunkter i hytteafdelingerne  

Ringkøbing-Skjern Kommune udsendte den 2. juni 2016 høringsbrev med forslag til tildeling af 

adresser i hytteafdelingerne med frist for at komme med bemærkninger inden den 24. juni 2016. 

Jeg har ingen bemærkninger modtaget. 

Der har over nogen tid været drøftet, hvordan man får givet adresser til hytterne på matr. 3a, 14d, 

15a, 18a, 19, 20, 39a, 40b, 41a, 42, 43a og 45a, Bjålum, Sdr. Bork. 

 

Jeg har vurderet, at 

 

· hver hytteklynge tildeles et vejnavn: hhv. Grønbjerg, Lille Mjøl og Store Mjøl 

· der i hver hytteklynge tildeles et passende antal adressepunkter 

Kommunen har vedtaget følgende adressepunkter til hytteafdelingerne: 

Grønbjerg 1-8, Bork Mærsk, 6830 Nr. Nebel 

 

  

Sagsbehandler 

Lillian Thunbo Mikkelsen 

Direkte telefon 

99741266 

E-post 

lillian.mikkelsen@rksk.dk  
Dato 

1. juli 2016 

Sagsnummer  

2014070333TA 



 

Lille Mjøl 1-4, Bork Mærsk, 6830 Nørre Nebel. 

 

 Store Mjøl 1-9, Bork Mærsk, 6830 Nørre Nebel. 

 

Ændringen kan ses på www.danmarksadresser.dk under ”Adresser i Danmark” efter den 5. 

september 2016. 

På baggrund af ovenstående ændres adressen med virkning fra 5. september 2016. 

Begrundelsen for afgørelsen: 

Kommunen vurdere i forbindelse med afgørelsen, at hensynet til at borger, myndigheder, 

forsyningsvirksomheder, ulykkesberedskab og andre på lettest mulig måde kan finde frem til 

området, så adgang til hytterne får særskilte adressepunkter, jf. bekendtgørelse nr. 1080 af 5. 



 

september 2013 § 3a, 3b, 3d og 3e. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158169 

 

Kommunen har foretaget: 

Som tidligere oplyst sørger kommunen for at orientere Post Danmark, TDC, Falck, Midt- og 

Vestjyllands Politi, Alarm 112, Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S, RAH (elforsyning) samt Melgaard 

og AFLD (renovation). 

Vejafdelingen opsætter adressepunkterne og vejnavneskiltene, som er synlige fra den 

adgangsgivende vejareal, jf. bekendtgørelse nr. 1080 af 5. september 2013 § 3c stk. 1.  

Det kan du gøre: 

Kommunen anbefaler, at du selv informerer så bredt som muligt, så den nye adresse hurtigst 

muligt falder på plads. 

Det kan f.eks. være en god idé, hvis du selv sørger for at give besked til de mest benyttede GPS 

firmaer. 

På kommunens hjemmeside kan du via dette link http://www.rksk.dk/om-kommunen/planer-og-

kort/hjaelp-min-gps-kan-ikke-finde-vej finde web-adresser til de to største leverandører af GPS-data, 

samt til Google Maps, hvor man som borger kan give besked om adresseændringer. 

Det er dog frivilligt, om du ønsker at benytte denne mulighed. 

Klagevejledning: 

Klage over afgørelsen kan rettes til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Rentemestervej 

8, 2400 København NV, e-post: adresser@SDFE.dk inden 4 uger fra modtagelsen af denne 

afgørelse. 

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering kan alene tage stilling til de retlige spørgsmål. Det 

betyder, at styrelsen vurderer, om kommunens afgørelse er i overensstemmelse med de regler, 

der findes i BBR-loven og i adressebekendtgørelsen.  

Styrelsen undersøger, om kommunen har overholdt Forvaltningsloven og de almindelige 

forvaltningsretlige regler. Kommunen skal blandt andet have: 

· Foretaget en forudgående partshøring 

· Givet korrekt klagevejledning 

· Begrundet afgørelsen over for borgeren 

Indgår der i kommunens afgørelse et skøn, hvor kommunen ud fra en afvejning af forskellige 

hensyn har valgt en bestemt løsning, må Styrelsen ikke tage stilling til skønnet, hvis det i øvrigt er 

sagligt. 



 

Hvis Styrelsen finder, at kommunen har handlet i strid med forvaltningsloven på et eller flere 

områder, kan Styrelsen kræve, at kommunen udbedrer manglerne, fx ved at fremsende en 

fyldestgørende begrundelse. Klagefristen forlænges så, indtil manglerne er udbedret. 

Styrelsen kan også kende kommunens afgørelse for ugyldig. I de tilfælde skal kommunen 

genoptage sagen. 

Lignende afgørelse er sendt til: se vedlagte liste. 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Lillian Thunbo Mikkelsen 

 
 

 

 

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er 

nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse 

oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen 

til Datatilsynet. 

 

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig. 

 

 


