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7. maj 2021

To nye datakvalitetsforbedringslister om teknisk standard for adgangspunkter 
Med DAR version 1.3.5 er der introduceret en ny teknisk standard ”TA”, som kan anvendes for adresser, der 
er fastsat ud fra adressebekendtgørelsens § 35 (tekniske anlæg) og § 36 (ubebyggede områder m.v.). 

”TA” anvendes, hvor der er fastsat en adresse, som ikke skal være tilknyttet en bygning, og hvor adressens 
adgangspunkt anses for at være hverken uspecificeret eller foreløbigt.

Som en hjælp til at I kan foretage en forbedring af adgangspunkternes tekniske standard, er der nu 2 sider 
på danmarksadresser.dk, se mere nedenfor. Den ene omhandler adresser, der i dag har adgangspunkter 
med teknisk standard ”UF”, og den anden handler om adresser, der har adgangspunkter med teknisk 
standard ”TD”, ”TK” og ”TN”, hvor adgangspunktet ikke er placeret i en bygning.

Datakvalitetsforbedringslisten ”Adgangspunkter med teknisk standard UF” består af 3 udpegninger og kan 
ses her: https://danmarksadresser.dk/adressedata/datakvalitetsforbedringer/adgangspunkter-med-
teknisk-standard-uf 

”UF tilknyttet GeoDK bygning” viser listen adgangspunkter med teknisk standard ”UF”, hvor husnummeret 
er tilknyttet en GeoDK-bygning. Den tekniske standard bør her være enten ”TD”, ”TK” eller ”TN”.

”UF tilknyttet teknisk anlæg” viser listen adgangspunkter med teknisk standard ”UF”, hvor husnummeret 
er tilknyttet et BBR teknisk anlæg og ikke er tilknyttet en GeoDK-bygning. Den tekniske standard bør her 
være ”TA”.

”UF uden tilknytning” viser listen adgangspunkter med teknisk standard ”UF”, hvor husnummeret hverken 
er tilknyttet et BBR teknisk anlæg eller en GeoDK-bygning. Der skal tages stilling til, om den tekniske 
standard kan forbedres til ”TA”, eller om den kan forblive som ”UF”.

Datakvalitetsforbedringslisten ”Teknisk standard TD, TK eller TN uden GeoDK bygning” kan ses her: 
https://danmarksadresser.dk/adressedata/datakvalitetsforbedringer/teknisk-standard-td-tk-eller-tn-uden-
geodk-bygning 

Listen viser adgangspunkter med teknisk standard ”TD”, ”TK” og ”TN”, hvor husnummeret hverken er 
tilknyttet en BBR-bygning eller en GeoDK-bygning. Der skal tages stilling til, om adgangspunktets tekniske 
standard skal ændres til ”TA” eller ”UF”. 

Yderligere vejledning findes på siderne. Som noget nyt er der tilføjet links til DAR fra adressen på listen. Så 
hvis man klikker på adressen, kommer man direkte til adressen i DAR. Det kræver dog, at man er logget på 
DAR forinden.  

https://danmarksadresser.dk/adressedata/datakvalitetsforbedringer/adgangspunkter-med-teknisk-standard-uf
https://danmarksadresser.dk/adressedata/datakvalitetsforbedringer/adgangspunkter-med-teknisk-standard-uf
https://danmarksadresser.dk/adressedata/datakvalitetsforbedringer/teknisk-standard-td-tk-eller-tn-uden-geodk-bygning
https://danmarksadresser.dk/adressedata/datakvalitetsforbedringer/teknisk-standard-td-tk-eller-tn-uden-geodk-bygning
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DAR release 1.3.5 
DAR 1.3.5 blev idriftsat i sidste uge og indeholder de kommunale videreudviklingsønsker, som fik flest 
stemmer ved den kommunale afstemning tidligere på året.

Det betyder bl.a., at det nu er muligt at se skråfoto for et område ved at højreklikke i kortet. Desuden er 
Quick Ortofoto (foreløbigt Ortofoto) implementeret som et lag i DAR. Det kan vælges under ”Kort, lag og 
objekter” nederst til venstre.  

Læs om alt det nye i DAR 1.3.5 i Netcompanys release note, som kan findes under ”Notifikationer” inde i 
DAR. 

Tjek EBR-adressen for en ejendom 
Det er nu blevet muligt at slå en ejendom op i EBR på https://mingrund.gst.dk/

Det er KL, som har gjort os opmærksomme på den nye mulighed, som vil gøre det muligt for jer at se, 
hvilken adresse en given ejendom er registreret med i EBR. Dette skal lette jeres fejlsøgning, når der 
opleves forskelle i adressen mellem Tingbogen og øvrige systemer. 

Ny kode til danmarksadresser.dk 
Fra og med på mandag den 10. maj er der ny brugerlogin og nyt password til ”Kommunal 
adressebehandling” på danmarksadresser.dk. Der er fælles login for alle kommuner: 

Brugerlogin: Adressemedarbejder
Password: Lærkevej0?

”Kommunal adressebehandling” indeholder ikke hemmeligt materiale. Man må derfor gerne dele 
brugerlogin og password med sine kollegaer. Grunden til at der kræves login er, at det kan skabe forvirring, 
at der vises vejledninger, som henviser til ikke gældende regler.

Webinarer om Datafordeleren og Dataforsyningen
Vil I blive klogere på distribution af data? SDFE afholder en række webinarer i løbet af 2021 med fokus på 
Datafordeleren og Dataforsyningen. I første omgang vil webinarene handle om at præsentere de to 
platforme for distribution af data med henblik på, at brugerne får lettere ved at hente data og bruge dem 
videre i deres arbejde i enten i den offentlige forvaltning eller i en privat virksomhed.

Fortæl gerne om webinarene til de af dine kolleger, som de kunne være relevante for. Fx GIS-kolleger og it-
ansvarlige. 

Se tidspunkter for webinarene, og hvordan man tilmelder sig her: https://datafordeler.dk/webinar

https://mingrund.gst.dk/
https://datafordeler.dk/webinar
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Tillykke med de 3 år for vores gode og velsmurte adresseregister og for adressereglerne
I dag er det 3 år siden, DAR blev sat i drift, og adressebekendtgørelsen og hovedparten af adresseloven 
trådte i kraft. En mærkedag på adresseområdet – så tillykke til os alle sammen! Ikke alene er vi frontløbere 
med vistnok verdens første adresselov, men de andre nordiske lande har faktisk ladet sig inspirere af både 
vores register og lovgivningen i deres arbejde med at etablere et godt grundlag for adresser i deres lande. 
Det er da noget, vi kan være stolte af!    

Tips og tricks 
Man kan få information om de forskellige kort, lag og objekter i DAR ved at trykke på det lille  ved siden 
af kort-, lag- eller objektnavnet i ”Kort, lag og objekter” nederst til venstre. Desuden vises information om 
opdateringsfrekvensen, og hvor data kommer fra.  

                 

Apropos adresser

Husnummerskilt fra en kolonihave (Gentofte). Skiltet er 
korrekt placeret ved indgangen til adressen og ved siden
 af den oplukkelige del (havelågen). Den skarpe iagttager vil 
måske kunne se, at skiltet er lavet af en perleplade 
– måske en udløber af coronanedlukningen?
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