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Indledning
Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for ajourføringen af CPR's vejregister. Grønlands Selvstyre er
ansvarligt for ajourføring for områder uden for den kommunale inddeling i Grønland.
Ajourføring af CPR's vejregister skal ske ved indberetning til CPR.
Hvis der i en periode skal ske fravigelser fra denne meddelelse, f. eks. i forbindelse med kommunesammenlægninger eller systemændringer, vil der blive udsendt nærmere orientering herom.
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CPR's vejregister
I CPR's vejregister skal registreres følgende oplysninger for veje, der danner grundlag for adresser til
brug for bopælsregistrering:
1)
2)
3)

Kommunekode og vejkode.
Vejnavn og vejadresseringsnavn.
Vejdistrikterne post, sogn og valg.
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Vejen
Fastlæggelse af en vej i en kommune med tilhørende vejnavn, vejadresseringsnavn, vejkode og
vejdistrikter med henblik på registrering i CPR foretages af adressemyndigheden i Grønland i overensstemmelse med de tekniske forudsætninger for registrering heraf i CPR.
Vejkoden udgør sammen med kommunekoden den entydige identifikation af vejen i CPR's vejregister.
Vejens vejkode og kommunekode må ikke ændres.
Veje med vejkoder i intervallet 9900 – 9939 er ikke egentlige veje og må kun benyttes ved registrering af personer, der er omfattet af kapitel 9 i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse for
Grønland om folkeregistrering m.v.
Vejkoderne 9940 og opefter må kun anvendes efter Økonomi- og Indenrigsministeriets nærmere
bestemmelse.
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Vejnavn
Vejnavne skal registreres fuldt ud indenfor vejnavnefeltets 40 positioner, dvs. uden yderligere forkortelser eller omskrivninger og med brug af de korrekte karakterer og specialtegn.
Vejadresseringsnavne skal registreres fuldt ud indenfor feltets 20 positioner, sådan som det er fastsat
af adressemyndigheden.
Hvis en vej i sin helhed ændrer vejnavn, skal vejen beholde sin oprindeligt fastsatte vejkode.
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Vejdistrikter
For veje, som danner grundlag for adresser til brug for bopælsregistrering, registreres vejdistrikterne
post, sogn samt valg enkeltvis og i husnummerintervaller.
Husnummerintervaller fastsættes for begge vejsider, således at der henholdsvis anvendes ulige heltal
i intervallet 001 til 999 og lige heltal i intervallet 002 til 998. Laveste og højeste husnummer kan
suppleres med et bogstav i intervallet A – Z.
Øvrige vejdistrikter i vejregistret kan indberettes efter behov.
For vejkoder i intervallet 9900 - 9939 skal vejdistrikter registreres med værdien 9999 Ukendt eller et
korrekt vejdistrikt med et husnummerinterval, som skal begynde og slutte med »blank«, for den lige
vejside.
For vejkoder i intervallet 9940 - 9999 registreres vejdistrikter efter Økonomi- og Indenrigsministeriets
nærmere bestemmelse.
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