
Åbnings- og telefontider 

Mandag 10.00-17.00  

Tirsdag-fredag 10.00-13.30 

 

 
Ringkøbing-Skjern Kommune passer godt på borgernes data, vil du vide mere, 

kan du besøge https://www.rksk.dk/databeskyttelse 

Returadresse 

Land, By og Kultur – Byg og Miljø 

Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing 

 

Grundejerforeningen Fjordnær 

Møllevej 8 A 
6800 Varde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgørelse vedr. adresse til matr. 7aæ, Skuldbøl By, Hemmet 

Ringkøbing-Skjern Kommune udsendte den 18. april 2018 høringsbrev med forslag til tildeling af 

adresse på matr. 7aæ, Skuldbøl By, Hemmet med frist for at komme med bemærkninger inden 

den 27. april 2018. Jeg har ikke modtaget bemærkninger. 

Der er søgt og givet byggetilladelse til legeplads på matr. 7aæ, Skuldbøl By, Hemmet. 

Legepladser skal tildeles en adresse, så den kan blive korrekt registreret i Bygnings- og 

Boligregisteret. 

Jeg har vurderet at: 

 legepladsen ligger på venstre side af vejen – ulige husnumre  

 matriklen ligger lige op af adressen Gamma 9, 6893 Hemmet. 

Kommunen har vedtaget følgende adresse til legepladsen: 

Gamma 11, 6893 Hemmet. 

Sagsbehandler 

Lillian Thunbo Mikkelsen 

Direkte telefon 

99741266 

E-post 

lillian.mikkelsen@rksk.dk  
Dato 

6. juni 2018 

Sagsnummer  

18-013841 
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Ændringen kan ses på www.danmarksadresser.dk under ”Adresser i Danmark” efter den 15. juni 

2018. 

På baggrund af ovenstående ændres adressen med virkning fra 15. juni 2018. 

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 både butik, tekniske anlæg, lejligheder(trappeopgange), samt andre 

bygninger får en særskilt adgangsadresse, 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 postnord, TDC, Falck, Midt- og Vestjyllands 

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

(renovation). 

 

Det skal I gøre: 

Grundejere er forpligtet til at opsætte husnummerskilte, som angiver de af adressemyndigheden 

fastsatte husnumre på en sådan måde, at disse er synlige fra den adgangsgivende vej og ikke 

forveksles med andres betegnelser. Jf. Adresseloven nr. 136 af 1. februar 2017 § 9 stk. 1. 

http://www.danmarksadresser.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158169
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Det kan I gøre: 

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

falder på plads. 

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

firmaer. 

På kommunens hjemmeside kan I 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 I 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. 

Afgørelse er ikke sendt til andre. 

 

Venlig hilsen 
 

Lillian Thunbo Mikkelsen 

 

 

http://www.rksk.dk/om-kommunen/planer-og-kort/hjaelp-min-gps-kan-ikke-finde-vej
http://www.rksk.dk/om-kommunen/planer-og-kort/hjaelp-min-gps-kan-ikke-finde-vej
adresser@SDFE.dk
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Underretning om indsamling af personoplysninger 

I forbindelse med oprettelse af en sag ved Land, By og Kultur, Ringkøbing-Skjern Kommune, vil vi 
informere dig om, hvordan dine personoplysninger håndteres, og hvilke rettigheder du har i den 
forbindelse. 

Efter databeskyttelsesforordningens1 artikel 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi 
modtager oplysninger om dig fra andre eller fra dig selv. 

De oplysninger, vi skal give dig, er følgende: 
 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 
3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
4. Kategorier af personoplysninger 
5. Modtagere eller kategorier af modtagere 
6. Hvor dine personoplysninger stammer fra 
7. Opbevaring af dine personoplysninger 
8. Retten til at trække samtykke tilbage 
9. Dine rettigheder 
10. Klage til Datatilsynet 

 

I det vedlagte bilag 1 finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig. 

Dette brev er alene til orientering. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger i 

bilag 1.  

Med venlig hilsen 

Land, By og Kultur 
Ringkøbing-Skjern Kommune 

 
 

 
Bilag 1: Orientering efter databeskyttelsesforordningen. 

 
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer 

i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om 

ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 14, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den 

registrerede en række oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede. 
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Bilag 1 – Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. 

 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
Land, By og Kultur er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om 

dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 
 

Land, By og Kultur 
Smed Sørensens 
Vej 1 6950 
Ringkøbing 
CVR-nr.: 29189609 

 

Telefon: 99 74 15 15 
 

Mail: land.by.kultur@rksk.dk  

 
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores 

databeskyttelsesrådgiver (DBR). Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 

 På e-mail: dbr@rksk.dk eller skriv til Databeskyttelsesrådgiveren fra din digitale postkasse 

 På telefon: 99 74 36 60 
 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine 
personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 
 

 At muliggøre og understøtte kommunens lovhjemlede opgaver vedr. natur- og miljøbeskyttelse, 
planlægning, byggeri og byggesager, erhvervsfremme, almene boliger, kommunens selvforsyning, 
muligheder inden for erhvervsfremme og turisme, infrastrukturen (veje og trafik), forsyningen (el, 
vand, gas, fjernvarme og lign.) samt affald og spildevand i kommunen. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 
 

 Hjemlen for at behandle personoplysningerne er myndighedsudøvelse jf. Lov om jagt og vildtforvaltning, 
Mark- og Vejfredsloven, Lov om sommerhuse og campering m.v., Lov om planlægning, Lov om 
bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, Lov om midlertidig regulering af 
boligforholdene (kap. 7), Campingreglementet, Støjbekendtgørelsen, Lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter, Lov om offentlighed i forvaltningen, Lov om 
landbrugsejendomme, Lov om udstykning og anden registrering i matriklen, Bekendtgørelse om 
udstykningskontrollen, Byggeloven, Lov om jordforurening, BBR-loven, Postloven, Adresseloven, 
Bekendtgørelse om vejnavn og adresser, Lov om offentlige veje, Privatvejsloven, 
Svømmebadsbekendtgørelsen, Varmeforsyningsloven, Energimærkning, Bekendtgørelse af 
forvaltningsloven, Folkeoplysningsloven samt Folkeskoleloven. 

 
 

4. Kategorier af personoplysninger 
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

 

 Identifikationsoplysninger – CPR-nummer 
 Navn 
 Adresse – bopælsadresse og ejeroplysninger 
 Telefonnummer 
 Mailadresse  
 Virksomhedens økonomiske forhold i forbindelse med udbud (enkeltmandsvirksomheder) 

mailto:dbr@rksk.dk
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5. Modtagere eller kategorier af modtagere 
Vi videregiver eller overlader potentielt dine personoplysninger til følgende modtagere: 

 

 Andre offentlige myndigheder (fx diverse styrelser, Statsforvaltningen, Region Midtjylland, 
andre kommuner, brandmyndigheder) 

 Leverandører af IT-systemer, (dvs. databehandlere) 

 Politiet 

 Eksterne konsulenter og rådgivere 

 Organisationer (fx Fredningsnævnet, LAG, Ribe Stift, Danmarks Naturfredningsforening og 
Ringkøbing-Skjern Museum) 

 Ringkøbing-Skjern Forsyning 

 Midttrafik 
 

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra 
Dine personoplysninger stammer enten fra dig selv eller fra diverse myndigheder, styrelser, organisationer 
eller rådgivere.  

 

7. Opbevaring af dine personoplysninger 
Personoplysninger, der bliver behandlet på bygge- og planlægningsområdet, erhvervsområdet, vej- og 
trafikområdet, forsyningsområdet, affalds- og spildevandsområdet samt natur- og miljøområdet, opbevares 5 
år efter sagens afslutning. Dog er der tilfælde, hvor sagerne opbevares uendeligt, nærmere bestemt i 
forbindelse med kommuneplaner, tegningsmateriale på byggesager, affaldsregulativer, forureningsrapporter, 
miljøankesager, miljøgodkendelser samt oversigtskort (beliggenhedsplaner). 

 

8. Retten til at trække samtykke tilbage 
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de 
kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine 
personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for 
tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

 

9. Dine rettigheder 
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af 

oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 
 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 
 

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 
 

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige 
generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at 
få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med 
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dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at 
beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. 
 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt 
og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden 
uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du 
finder på www.datatilsynet.dk. 

 

10. Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine 
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

 
 

 

 

 

http://www.datatilsynet.dk/
http://www.datatilsynet.dk/

