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Orientering om idriftsættelse af Danmarks Adresseregister
Den 7. maj 2018 idriftsættes det nye Danmarks Adresseregister (DAR). Idriftsættelsen er den
foreløbige kulmination på adresseprogrammet, hvor DAR som det sidste af de 3 registre
(Danmarks Adresseregister (DAR), Danske Stednavne og Danmarks Administrative Grænser
(DAGI)) i programmet idriftsættes.
SDFE har sammen med kommunerne i de seneste år arbejdet målrettet med at forbedre
adressedata. Når DAR idriftsættes, er der således takket været denne store indsats via
adressevaskprojektet sket en stor kvalitetsforbedring af de eksisterende adressedata, ligesom
adressebestanden på en lang række områder er forøget via det store arbejde med at supplere
de eksisterende adresser.

Det nye DAR
Det nye DAR understøtter den kommunale adresseopgave på en langt bedre måde end de
hidtidige værktøjer, som kommunerne har haft til brug for adresseopgaven. Således er det nu
muligt for adressemyndigheder kun at anvende ét register til brug for registrering af data om veje
og adresser. Flere oplysninger registreres og vises automatisk i DAR via relationer til andre
registre (DAGI, BBR, Matriklen, GeoDK); der anvendes en stabil nøgle til adresse-id, og sidst men ikke mindst - er registret kortbaseret.
Når DAR idriftsættes er relationerne til DAGI, BBR, Matriklen og GeoDK allerede skabt for de
eksisterende adressedata, og alle adresser har automatisk fået tilknyttet et beregnet vejpunkt,
som angiver det punkt på det offentlige vejnet, hvor man skal ”stige ud af bilen” for at nå frem til
en ønsket adresse.
Alle adressemedarbejdere skulle gerne forinden idriftsættelsen af DAR have deltaget i den
undervisning, som KOMBIT har stået for i forhold til anvendelsen af registret.
Spørgsmål om anvendelsen af DAR 1.0 kan rettes til Netcompany MinSupport, der er en del af
DAR løsningen.
Spørgsmål om idriftsættelsen af DAR skal rettes til KOMBIT på darv10kommune@kombit.dk.
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Paralleldriftsperiode med CPR’s vejregister
I en overgangsperiode frem til september 2018 vil der være behov for at ajourføre oplysninger
om vejnavne i både CPR’s Vejregister og i DAR 1.0.
Perioden med paralleldrift i CPR’s Vejregister og med DAR 1.0 er planlagt til at vare frem til, at
CPR’s Vejregister lukker for manuel opdatering september 2018.
Ved oprettelsen af nye vejnavne er det vigtig at være opmærksom på følgende arbejdsproces i
paralleldriftsperioden:
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.
Paralleldriftsperioden forventes at blive 3-4 måneder.
Læs mere om paralleldriftsperioden i den særskilte information om Paralleldrift i CPR’s
Vejregister og med DAR og DAGI-registret

Ikrafttræden af adresseloven og den nye adressebekendtgørelse
Den 7. maj 2018, samtidig med idriftsættelsen af det nye DAR, træder adresseloven og den nye
bekendtgørelse om vejnavne og adresser (adressebekendtgørelsen) i kraft. De erstatter de
hidtidige adresseregler i BBR-loven og den hidtidige bekendtgørelse om vejnavne og adresser.
Adresseloven og den nye bekendtgørelse viderefører i stort omfang de hidtidige regler om
kommunernes rolle som adressemyndighed og de detaljerede regler for fastsættelsen af
vejnavne, adresser og supplerende bynavne. Enkelte af de detaljerede regler er ændret eller
suppleret.
Reglerne om skiltning med husnumre er blevet tydeliggjort i loven. Loven giver desuden
mulighed for adressemyndigheden for at besigtige ejendomme mhp. fastsættelse af adresser og
undersøge skiltningen.
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Bekendtgørelsen indeholder nye regler om reservering af vejnavne, om navngivne vejes
geografi (vejnavnelinjer og vejnavneområder) og om vejpunkter. Vejpunkter viser hvorfra på
vejnettet der er adgang til en adresse.
Endelig indeholder både loven og bekendtgørelsen regler om DAR. DAR er den autoritative kilde
for hvilke vejnavne og adresser, der findes i Danmark og vil blive det obligatoriske grundlag for
registreringer i bl.a. CPR, CVR og BBR.
Oplysningerne i DAR stilles vederlagsfrit til rådighed digitalt og gøres tilgængelige som fælles
grunddata for alle, se hvor under pkt. 6.
SDFE har i april og maj været rundt i landet og holdt informationsmøder om de nye
adresseregler for kommunale medarbejdere, der arbejder med området.
Spørgsmål om adresseloven og adressebekendtgørelsen skal rettes til adresser@sdfe.dk

Vejledning mv.
De væsentligste nye regler i adresseloven og adressebekendtgørelsen samt enkelte
systemfunktionaliteter i DAR i tilknytning hertil, er beskrevet i en ny vejledning til de kommunale
adressemedarbejdere. Vejledningen kan hentes elektronisk på www.danmarksadresser.dk.
SDFE vil i løbet af 2018 arbejde på at samle de eksisterende vejledninger på adresseområdet til
én samlet vejledning.
Til brug for kommunernes sagsbehandling er der udarbejdet en ny brevskabelon for
afgørelsesbreve med henvisninger til den nye adresselov og en tilretning af klagevejledningen.
Brevskabelonen findes i det lukkede område på www.danmarksadresser.dk
Spørgsmål om vejledningen skal rettes til adresser@sdfe.dk

DAR på Datafordeleren
DAR kommer på Datafordeleren, der stiller alle de fællesoffentlige grunddata til rådighed på en
samlet platform med høj driftstid mv.
Adressedata vil også fortsat i en periode blive udstillet gennem den såkaldte AWS-suite.
Herudover vil DAWA – Danske adresser web-API – fortsat distribuere og stille særskilt
funktionalitet til rådighed for anvendere af adressedata.
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