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Nyhedsbrev til kommunernes adressemedarbejdere om forskellige emner  

 

 

DAR 1.0 har været i drift i snart et halvt år, og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivi-

sering (SDFE) har i dette nyhedsbrev samlet relevant information - bl.a. på baggrund 

af de erfaringer, vi og kommunerne har gjort os. 

 

Den 17. oktober 2018 

DAR har nu et pop-up vindue, der advarer, inden veje nedlægges 

For at sikre at en vej ikke nedlægges ved en fejl, vises nu et pop-up vindue i DAR, 

når man vil nedlægge en vej. Her skal man bekræfte, at man ønsker at slette både 

vejnavn og vejkode permanent.  

 

Når en vej nedlægges i DAR, nedlægges samtidig den tilhørende vejkode. Slettede 

vejkoder og vejens entydige identifikationskode (uuid’en) kan ikke genoplives. Det 

er sket et par gange, at en vej, der fx skulle forkortes, i stedet ved en fejl er blevet 

nedlagt. For at undgå dette, advares man nu ved et pop-up vindue.  

 

En række grunddataregistre og virksomheder fx CPR, banker og pensionsselska-

ber får automatiske opdateringer om ændringer af veje. Fejlagtigt slettede veje kan 

derfor give unødig ”støj” hos disse anvendere. Derudover er det uheldigt, at vejens 

historik mistes, når vejkoden bliver slettet.  

 

Retskrivningskontrol af nye vejnavne 

Ifølge retskrivningsloven, skal dansk retskrivning følges af alle dele af den offentlige 

forvaltning. Nye vejnavne skal derfor også fastsættes i overensstemmelse med de 

danske retskrivningsregler. Dette er ikke nyt, men det er nyt, at SDFE retskrivnings-

kontrollerer nye vejnavne, inden vejnavnene i DAR kan få status som gældende og 

tages i brug. Bestemmelsen om retskrivningskontrollen står i adressebekendtgørel-

sens § 41 og er beskrevet i SDFE’s vejledning fra maj 2018.  

 

Retskrivningskontrollen er indført for at sikre, at nye vejnavne lever op til retskriv-

ningslovens bestemmelser således, at de nye vejnavne får en god datakvalitet. Af 

samme årsag er der også indført regler om bl.a., hvilke tegn og bogstaver, der må 

indgå i vejnavne, og hvordan stednavne anvendes i vejnavne. Bestemmelserne om 

retskrivning står i §§ 1 og 2 i lov om dansk retskrivning og i § 5 i adressebekendt-

gørelse samt i ovennævnte vejledning. Derudover har Dansk Sprognævn og Kø-

benhavns Universitet i 2001 udarbejdet en vejledning i retskrivning af vejnavne. Se 

vejledningen her: http://danmarksadresser.dk/vejnavne-regler-vejledning 

http://danmarksadresser.dk/vejnavne-regler-vejledning
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SDFE foretager retskrivningskontrollen på baggrund af ovennævnte regler og vej-

ledninger. Bemærk, at der ved retskrivningskontrollen ikke kun ses på stavemåden, 

men fx også på om vejnavnet skal skrives i et eller flere ord. Vejnavne bliver afvist, 

hvis de ikke lever op til reglerne. Man kan se svaret fra retskrivningskontrollen i 

kommunens adviser under ens eget navn øverst til højre i DAR.  

 

Vi opfordrer til at være i god tid med nye vejnavne til retskrivningskontrollen, så der 

er afsat tid til både at nå jeres interne arbejdsgange og til de 5 hverdage, SDFE har 

til at foretage retskrivningskontrollen. Vær også opmærksom på, at hvis et vejnavn 

afvises i retskrivningskontrollen, og hele processen derfor skal gå om hos både jer 

og os, starter processen forfra. Det er derfor vigtigt, at der er indregnet tid nok til 

dette.  

 

Vi arbejder på, at reserverede vejnavne kan blive retskrivningskontrolleret, så kon-

trollen kan foretages så tidligt i navngivningsprocessen, som muligt. Vi regner med, 

at denne funktionalitet bliver mulig efter en opdatering af DAR, som forventes gen-

nemført i december 2018. Indtil da kan I henvende jer gennem adressepostkassen 

på adresser@sdfe.dk, hvis I er i tvivl om, hvorvidt et påtænkt vejnavn kan forventes 

godkendt, eller hvis I har øvrige spørgsmål.  

 

Tjenesten adressebrug lukker den 31. oktober  

Adressebrug er udviklet for at understøtte adressemedarbejdernes arbejde med 

fastsættelse af supplerende adresser. Den samme funktionalitet, som fandtes i 

Adressebrug, kan adressemedarbejderne nu finde i DAR. Det er derfor besluttet at 

lukke Adressebrug med udgangen af oktober. 

 

Informer din GeoDanmark kollega, når Navngiven vej ændres  

DAR har en funktionalitet, der lytter på ændringer i GeoDanmarks vej- og stinet, og 

disse oplysninger indgår i ajourføringen af Navngiven vejs beliggenhed og vejpunk-

ter. Der er imidlertid endnu ikke etableret en løsning, så nye vejkoder og nye vej-

navnelinjer tegnet i DAR automatisk bliver videregivet til GeoDanmark.  

 

I GeoDanmark samarbejdet er en arbejdsgruppe i gang med at fastlægge krav til 

en sådan løsning. Indtil løsningen er etableret, anbefaler SDFE, at når adresse-

medarbejderen opretter en ny Navngiven vej i DAR, ændrer udstrækningen af vej-

navnet eller nedlægger en Navngiven vej, så giver adressemedarbejderen samtidig 

besked til den eller de kollegaer, der har ansvar for ajourføring af GeoDanmark. 

Derved kan disse kolleger bruge oplysningerne til ajourføring af GeoDanmark til 

glæde for bl.a. alle dem, der bruger kort med vejnavne på.  

 

CPR bruger nu adressedata fra DAR 

Den 30. september overgik CPR til automatisk at hente adresser og vejnavne fra 

DAR. Det betyder, at hver gang der sker en ændring i en adresse i DAR, så opda-

teres adressen også automatisk i CPR. Det er en vigtig milepæl i Grunddatapro-

mailto:adresser@sdfe.dk
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grammet, som nu er nået. Se nyheden her: https://sdfe.dk/data-skaber-vaerdi/nyhe-

der/nyhedsarkiv/2018/okt/grunddataprogrammet-skaber-bedre-sammenhaeng-mel-

lem-adresser-og-cpr/ 

 
Ikraftsættelsestidspunkt for nye adresser 

Det er kommunens adressemyndighed, der bestemmer, hvornår en adresse træder 

i kraft, dvs. får status som gældende i DAR, se adressebekendtgørelsens §§ 15 og 

45. Hensigten med bestemmelserne er, at adresser skal fastsættes så tidligt som 

muligt. Det anbefales derfor, at adressen gøres gældende i DAR så tidligt som mu-

ligt, så det er nemt at finde vej for fx leverandører af byggematerialer og beredska-

bet. Der kan dog være konkrete forhold, som gør, at det er hensigtsmæssigt at 

gøre adresserne gældende senere. Det er ikke en forudsætning for at gøre adres-

sen gældende, at bygningen, adresserne er fastsat til, er bygget, eller at byggeriet 

er påbegyndt.  

   

Nye skråfotos kan anvendes ved adressefastsættelse 

Nu kan myndigheder, virksomheder og borgere se hver eneste plet af det danske 

landskab fotograferet skråt ovenfra fra alle fire verdenshjørner. Se nyheden her: 

https://efkm.dk/aktuelt/nyheder/2018/sep/nu-kan-du-se-danmark-skraat-fra-oven/ 

 

Ved adressefastsættelse kan de nye skråfotos muligvis bidrage med ekstra viden, 

som andre tilgængelige kort ikke giver.    
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