Information til kommunerne om idriftsættelse af
DAR 1.0 og paralleldrift af CPR-Vej

Herunder beskrives de kommunale opgaver, afstedkommet af Grunddataprogrammet, hvor der i en periode er behov for at registrere ændringer i både DAR
og CPR-Vej.
DAR 1.0 i drift
Den 7. maj 2018 sættes Danmarks Adresseregister (version 1.0) i drift. Det betyder, at de kommunale adressemyndigheder får adgang til en ny adresseklient til
brug for fastsættelse og registrering af vejnavne og adresser. Fra idriftsættelsen vil
DAR benytte autoritative data fra andre registre på Datafordeleren og fra omkring
den 14. maj vil DARs egne data også blive distribueret via Datafordeleren til brug i
andre offentlige og private virksomheders systemer.
Idriftsættelsen af DAR 1.0 er et skridt i implementeringen af Adresseprogrammet,
som er en del af det fællesoffentlige Grunddataprogram. Formålet er, at sikre korrekte, entydige og lettilgængelige Grunddata bl.a. adresser.
De danske officielle adresser og vejnavne fra DAR bliver gjort tilgængelige via Datafordeleren og i en overgangsperiode opretholdes desuden den eksisterende distribution via Adresse Web Services (AWS). Herudover vil DAWA – Danske adresser web-API – fortsat distribuere og stille særskilt funktionalitet til rådighed for anvendere af adressedata.
DAR er autoritative Grunddata
DAR bliver den autoritative kilde til oplysninger om adresser og vejnavne, og vil
dermed erstatte CPR’s Vejregister som den autoritative kilde til vejnavne.
DAR understøtter forpligtelserne i Adresseloven LOV nr 136 af 01/02/2017) samt
Bekendtgørelse om vejnavne og adresser (BEK nr 271 af 13/04/2018), hvor sidstnævnte træder i kraft samtidig med idriftsættelsen af registret den 7. maj 2018.
Paralleldrift i CPR’s Vejregister og med DAR- og DAGI-registret
I en overgangsperiode frem til september 2018 vil der være behov for at ajourføre
oplysninger om vejnavne og administrative inddelinger i både CPR’s Vejregister og
i DAR 1.0 samt i DAGI-registret.
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Perioden med paralleldrift i CPR’s Vejregister og med DAR 1.0 og DAGI-registret er
planlagt til at vare frem til, at CPR’s Vejregister lukker for manuel opdatering september 2018.
I denne overgangsperiode, indtil den tekniske integration mellem CPR og DAR er
etableret, og folkeregistreringen dermed er automatisk baseret på adresseoplysninger fra DAR, vil kommunerne som hidtil skulle ajourføre CPR’s vejregister.
Det er vigtigt, at der således bliver ajourført i både DAR 1.0 / DAGI og i CPR-Vej i
denne periode, så overgangen forløber smidigt og sikkert for anvenderne og borgerne.
Ajourføring af vejnavne i DAR klienten og CPR-Vej
Vejnavne
Ved oprettelsen af nye vejnavne er det vigtig at være opmærksom på følgende
arbejdsproces:
Processen startes i DAR 1.0 klienten. Ved oprettelse af et nyt vejnavn tildeler DAR
automatisk en vejkode til vejnavnet. Adressemyndigheden kan ikke selv vælge
vejkode. Den tildelte vejkode noteres, og ved efterfølgende ajourføring i CPR Vej
indtastes denne vejkode sammen med vejnavnet.
Ved at anvende ovenstående rækkefølge sikres konsistens i vejkoder og vejnavne i
de to registre i paralleldriftsperioden.
For ændrede eller nedlagte vejnavne er der ikke krav til rækkefølgen. Her sikres
det, at DAR og CPR Vej opdateres parallelt.
Adresser
For så vidt angår tildeling af ny adresse i DAR er der ikke tale om en parallel ajourføring, men at kommunerne skal sikre korrekt husnummerinterval i CPR-Vej, og at
dette er ens for afstemningsområder (valg), postnumre og sogne.
Valg, sogne og postnummergrænser
Kommunerne skal i paralleldriftsperioden udelukkende ajourfører husnummerintervaller i CPR-vej ved ændringer i valg-, postnummer- og sognegrænser.
Ajourføring af Supplerende bynavne i DAGI-registret via DAR-klienten
Supplerende bynavne er en optionel del af adressebetegnelsen, og disse oplysninger er ligeledes blevet etableret som et nyt geografisk tema i DAGI-registret. Supplerende bynavne er indtil nu blevet ajourført i CPR’s Vejregister af kommunens
folkeregistermyndighed som distriktstypen BYNAVN. Kommunerne skal således
også overgå til en ny ajourføringsprocedure for Supplerende bynavne.
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Supplerende bynavne vil fremover blive ajourført fra en klient i det nye Danmarks
Adresseregister (DAR) og automatisk overført til DAGI-registret via en systemintegration mellem de to registre. DAR-klientens ajourføringsløsning for Supplerende
bynavne er først tilgængelig samtidig med idriftsættelsen af det nye DAR-register
på Datafordeleren i maj 2018.
Det anbefales, at kommunerne afstår fra at opdatere supplerende bynavne i perioden. Dvs. indtil CPR’s Vejregister lukker for manuel opdatering september 2018.
Herefter skal kommunerne ajourføre supplerende bynavne i DAGI-registret via den
nye løsning i DAR-klienten.
Adresseprogrammet og øvrige registre på Datafordeleren
DAGI registeret er sat i drift på Datafordeleren d. 9. marts 2018. Der har tidligere
været fremsendt information (9. marts) om opgaver vedrørende DAGI i paralleldriftsperioden. Der henvises til denne information for opdateringer, der vedrører
administrative inddelinger.
I september 2018 vil den manuelle opdatering af CPR’s Vejregister overgå til automatisk opdatering via oplysninger fra DAR. CPR’s Vejregister skal fortsat ajourføres, indtil registret lukker for manuel opdatering september 2018.
Information vedrørende øvrige registre på Datafordeleren er tilgængelig på
http://datafordeler.dk
Yderligere information
For yderligere information
om Danmarks Adresseregister kan kontaktes:
Henrik Ravn Lager, SDFE på herla@sdfe.dk eller på telefon 41717876
om Adresseprogrammet og øvrige registre kan kontaktes:
Georg Bergeton Larsen, SDFE på gebla@sdfe.dk eller på telefon 72545851
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