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Nyhedsbrev til kommunernes adressemedarbejdere 

SDFE overtager DAR-kontrakten med Netcompany 

Kontrakten mellem KOMBIT og SDFE vedrørende drift og videreudvikling af DAR 

udløber til sommer. SDFE forlænger ikke kontrakten med KOMBIT, og efter den 30. 

juni 2020 vil SDFE dermed overtage kontrakten med nuværende leverandør af 

DAR (Netcompany).  

 

KOMBIT har været bemyndiget til at udvikle DAR 1.0 og har også været ansvarlig 

for den løbende videreudvikling. KOMBIT har gjort et stort arbejde og har på sikker 

og kompetent vis sikret, at DAR er blevet et godt, brugervenligt og veldrevet sy-

stem, som understøtter kommuneres opgaver omkring fastsættelse af vejnavne og 

adresser. 

  

DAR er nu i en god og stabil driftssituation, hvor der ikke er det samme behov for 

udvikling, og det er derfor naturligt at driftsopgaven fremadrettet ligger hos SDFE. 

 

I vil som anvendere af DAR ikke mærke til, at det fremadrettet er SDFE, som vil 

være kontraktholder med Netcompany – systemet vil køre videre, helt som det ple-

jer.  

 

I vil også, som hidtil, blive inddraget i forbindelse med videreudviklingen af registret, 

og KL vil også være repræsenteret i det fremtidige styringssetup for DAR.  
 

Ledige stillinger i SDFE omhandlende DAR  

Som led i overtagelsen af DAR kontrakten fra KOMBIT, har SDFE opslået 2 stillin-

ger til besættelse den 1. april 2020. Den ene stilling er en forretningsorienteret sup-

portmedarbejder, som skal vejlede og undervise de kommunale brugere i at an-

vende DAR, og som skal være med til at sikre, at DAR på bedst mulige måde un-

derstøtter kommunernes adresseopgave. Den anden stilling er en Service Mana-

ger, som skal arbejde med drift og videreudvikling af DAR. De 2 stillingsopslag kan 

ses her, og I er meget velkomne til at dele dem i jeres netværk. 
 

Basiskursus for nye adressemedarbejdere og adresseseminar  

Det er nu muligt at tilmelde sig to kommende arrangementer for adressemedarbej-

dere hos Geoforum.  

 

Basiskurset for nye adressemedarbejdere afholdes den 3. marts. 

https://sdfe.dk/om-os/job-i-sdfe/
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Det primære mål med kurset er, at den nye adressemedarbejder sættes i stand til 

at udføre sine basale opgaver med varetagelsen af adressemyndighedsarbejdet.  

Se beskrivelse af kurset der afholdes i samarbejde med Geoforum her:  

https://geoforum.dk/kurser-og-arrangementer/basis-adressekursus/ 

 

Adresseseminaret afholdes den 6. oktober  

Seminaret henvender sig til alle, der har interesse for adresser. Herunder adresse-

medarbejdere, der ønsker at blive opdateret på aktuelle emner og viden. På semi-

naret berøres aktuelle forhold vedr. adresser, herunder også grænsefladen til andre 

fagområder, fx Digital Tinglysning, BBR, Planområdet, CVR, CPR eller Ejendoms-

beliggenhedsregisteret. Endelig inddrages slutbrugeranvendelse, så det tydeliggø-

res, hvordan adressedata bruges, og hvorfor adressemedarbejderens arbejde er 

vigtigt.  

Se beskrivelse af kurset som Geoforum afholder bl.a. i samarbejde SDFE her: 

https://geoforum.dk/kurser-og-arrangementer/adresseseminar-2020/ 
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