Nyhedsbrev om at bopælsregistrering i CPR fremover baseres på
adresserne i DAR og om afslutning af paralleldriftsperiode
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Den 17. september lukker CPR’s vejregister for opdateringer, og paralleldriftsperioden mellem CPR’s Vejregister og hhv. DAR og DAGI ophører hermed. Fra den 30.
september 2018 må bopælsregistreringer kun ske på adresser, der findes i DAR.
Nedenfor beskrives, hvad disse ting har af betydning for kommunernes opgaver.

Afslutning af paralleldriftsperiode mellem DAR og CPR’s Vejregister
CPR’s Vejregister lukker for opdateringer af veje og supplerende bynavne den 17.
september 2018 kl. 12.
Derefter skal oprettelse af nye navngivne veje og supplerende bynavne samt ændring eller nedlæggelse af eksisterende navngivne veje og supplerende bynavne
udelukkende registreres i Danmarks Adresseregister (DAR).

Afslutning af paralleldriftsperiode mellem DAGI og CPR’s Vejregister
CPR’s Vejregister lukker for opdatering af valgdistrikter, postnummergrænser og
sognegrænser den 17. september 2018 kl. 12.
Derefter skal kommunen udelukkende opdatere afstemningsområder (tidligere
valgdistrikter) i DAGI (Danmarks Administrative Geografiske Inddeling).
Kommunernes hidtidige opgave med opdatering af postnummergrænser og sognegrænser ophører helt.
Postnummergrænser bliver fremover opdateret af Styrelsen for Dataforsyning og
Effektivisering (SDFE) i DAGI på baggrund af oplysninger fra PostNord. Hvis kommunerne ønsker at foreslå ændringer af postnummergrænser, kan dette ske ved
henvendelse til PostNord på mailadressen: OPMPostnummer@postnord.com
Sognegrænser bliver fremover opdateret af SDFE i DAGI på baggrund af oplysninger fra Kirkeministeriet. Eventuelle forskelle i sogneregistreringerne i CPR’s Vejregister og DAGI-sognegrænser vil forsvinde, idet DAGI fremover bliver kilden til registrering og opdatering af sognegrænser.
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CPR-kontoret har bedt os om at henstille til, at der i perioden frem til den 30. september, hvor CPR overgår til at basere sig på data fra DAR ikke foretages opdateringer i DAGI afstemningsområder eller supplerende bynavne (i DAR-klienten), som
vil resultere i masseopdateringer af adresser.
Distriktstypen Kirkedistrikt i CPR’s Vejregister vil udgå. Oplysninger om afstemningsområder ved menighedsrådsvalg skal fremover indberettes til DAGI, via Kirkeministeriet.

Bopælsregistreringer i CPR baseres fremover på adresser i DAR
Den 30. september 2018 træder adresselovens § 16, stk. 2, i kraft, herefter er hele
adresseloven sat i kraft.
Adresselovens § 16, stk. 2, siger:
”De offentlige grunddataregistre om personer, virksomheder, ejendomme og
bygninger skal ved registreringer, hvori der indgår et vejnavn eller en adresse, anvende Danmarks Adresseregister som autoritativ kilde til oplysninger
om, hvilke vejnavne og adresser der findes i Danmark.”
Med andre ord skal registreringer i CPR, CVR, BBR og det kommende Ejendomsbeliggenhedsregister, hvori der indgår adresser, basere sig på adresseoplysninger
fra Danmarks Adresseregister (DAR).
Det betyder bl.a., at personer fra den 30. september 2018 kun må bopælsregistreres på en adresse, som findes i DAR.
Den 31. august sendte CPR-kontoret en lysavis ud om dette i CPR-klienten. Se
også nyhed på https://www.cpr.dk/cpr-systemet/bopaelsregistreringen-baserespaa-dar/
Virksomhedsregistreringen i CVR er baseret på adresseoplysninger fra Danmarks
Adresseregister. Erhvervsstyrelsen vil i løbet af efteråret 2018 sende et brev i eboks til virksomheder og foreninger, som endnu ikke er registret med en adresse,
som findes i DAR, om at de skal ændre adressen til en DAR-adresse.
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