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Nyhedsbrev til kommunernes adressemedarbejdere 

Adresser skal ikke ændres i BBR’s brugergrænseflade 

Nogle kommuner har valgt, at BBR-medarbejdere i kommunen har rettigheder til at 

ajourføre adresser via BBR’s brugergrænseflade. Denne rettighed giver mulighed 

for at oprette, ændre og nedlægge adresser. Men det har vist sig, at BBR-systemet 

behandler en ændring af etage- og dørbetegnelsen på en adresse således, at 

adressen nedlægges i DAR, og der oprettes en ny, i stedet for at ajourføre den ek-

sisterende adresse med de nye informationer.  

 

Dette er meget uhensigtsmæssigt, da det er et grundprincip for DAR, at den unikke 

ident for adressen (UUID’en) skal bibeholdes hele adressens levetid. En adresse er 

derfor ”den samme adresse”, selvom der sker ændringer i etage- eller dørbetegnel-

sen, vejnavnet eller øvrige informationer som fremgår af adressebetegnelsen. Vi er 

i dialog med BBR om at få tilrettet systemerne. Men indtil dette er sket, vil vi bede 

jer om ikke at ændre på adresser i BBR. Hvis der skal foretages ændringer til en 

adresse, skal det ske i DAR’s brugergrænseflade. I må meget gerne kommunikere 

dette videre til BBR-medarbejdere i jeres kommune.  

 

 

Den videre evaluering af adresseopgaver fra landinspektørerne 

Et af de emner, som vi drøftede på DAR informationsdagene i Roskilde og Aarhus, 

var de forslag til adgangs- og vejpunkter, som landinspektørerne indsender som 

adresseopgaver til DAR. Vi fik en masse gode input med hjem, som vi arbejder vi-

dere med. Blandt andet har vi inviteret nogle kommunale adressemedarbejdere til 

møde her i januar måned, hvor vi i detaljer skal drøfte de erfaringer kommunerne 

har gjort sig, samt de muligheder der er kan være for at forbedre processen.   

 

Fortsat fokus på datakvalitet og aktualitet i DAR 

Kommunerne og SDFE har i fællesskab gjort et kæmpe stykke arbejde med henblik 

på at sikre, at DAR blev ”født” med data af høj kvalitet og aktualitet. Rigtig mange 

nye adresser kom til, ligesom der blev gennemført en omfattende ”datavask” af de 

adresser, der allerede fandtes. 

 

For at sikre, at vores fælles store arbejde ikke går tabt, og at den høje datakvalitet i 

DAR opretholdes, måler SDFE løbende kvaliteten af DAR-data og vil kommunikere 

om dette på danmarksadresser.dk.  
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Informationen skal være med til at bringe en større klarhed over datakvaliteten ge-

nerelt samt give kommunerne et godt arbejdsredskab til at opretholde datakvalite-

ten i DAR. 

 

SDFE har valgt 3 grupperinger for arbejdet med datakvalitet: 

1. Overordnet måling af kvaliteten af kommunernes adressedata 

Målingerne beskriver kvaliteten af kommunernes adressedata.  

Målingerne præsenteres dels i diagrammer, som giver et overblik over situationen i 

hele landet og kan sorteres for hver enkelt kommune. 

 

Målingerne er lavet for at både kommuner og de, der anvender adresser fra DAR, 

kan orientere sig om kvaliteten af data. 

 

De første målinger, der allerede nu er tilgængelige, er målinger over nøjagtigheds-

klasser for hhv. adgangspunkter og vejpunkter og for navngivne veje.  Se nærmere 

her: https://danmarksadresser.dk/adressedata/datakvalitet-hele-landet/ 

Vær opmærksom på, at diagrammerne ikke vises, når browseren "Internet Explo-

rer" anvendes. 

 

Målingerne vil i de kommende måneder blive udbygget. Kommunerne kan igennem 

målingerne få et bedre og mere præcist overblik over, hvor det går godt og hvor, 

der kan sættes ind for at højne datakvaliteten. 

2. Løbende forbedringslister 

Listerne indeholder oplysninger om fejl i adressedata. Det kan fx være lister vedrø-

rende husnumre, der ikke er tilknyttet den adgangsgivende vej.  

 

Listerne kan udtrækkes for hver kommune, og der vil i forbindelse med listerne til-

lige fremgå en vejledning om, hvordan kommunerne anvender listerne til at fore-

tage fornødne fejlrettelser i DAR. 

  

Forbedringslisterne vil være tilgængelige permanent på danmarksadresser.dk, og 

når en fejl på listen er rettet i DAR, vil fejlen automatisk udgå af listen, ligesom nye 

opståede fejl automatisk vil komme på listen.  

 

De løbende forbedringslister vil i løbet af foråret 2020 blive lagt på danmarksadres-

ser.dk 

3. Særlige temaer for datakvalitet 

SDFE vil udvælge særlige temaer for arbejdet med datakvaliteten. Dette vil i prak-

sis betyde, at der i en afgrænset periode sættes fokus på kvaliteten af et særligt 

data-tema. SDFE vil i den forbindelse udsende særligt materiale om temaet, herun-

der detaljeret vejledningsmateriale, ligesom SDFE i perioden særskilt vil følge op 

på udviklingen i temaet.  

https://danmarksadresser.dk/adressedata/datakvalitet-hele-landet/
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Information om selve temaerne og vejledningsmateriale vil enten blive gjort tilgæn-

geligt på danmarksadresser.dk eller via direkte kontakt mellem SDFE og kommu-

nerne. 

 

SDFE vil i starten af 2020 påbegynde arbejdet med det første tema. 

 

Om adresselovens og bekendtgørelsens regler for datakvalitet 

Opretholdelsen af en høj kvalitet og aktualitet har en meget væsentlig betydning for 

de offentlige grunddataregistre (CPR, CVR, BBR m.fl.) og andre it-systemer, som 

anvender DAR som den autoritative kilde til, hvilke vejnavne og adresser, der fin-

des i Danmark.  

 

SDFE skal derfor føre tilsyn med, at de forbedringer af kvalitet og aktualitet af vej-

navne- og adresseoplysninger, der er sket som led i adresseprogrammet, og som 

er indskrevet som krav og normer i adressebekendtgørelsen, opretholdes.  

 

Reglen om tilsyn findes i adresselovens § 171:  

 

”§ 17. Energi-, forsynings- og klimaministeren fører tilsyn med kommunernes fø-

relse af Danmarks Adresseregister efter regler fastsat i medfør af § 12, stk. 3.” 

 

Herudover er der i adressebekendtgørelsen regler, der beskriver, hvad kommu-

nerne skal gøre, hvis kommunerne bliver opmærksomme på fejl og ukorrektheder i 

DAR.  

 

Disse regler fremgår af bekendtgørelsens § 46 om ændringer af betegnelser og fejl 

i DAR:  

 

”§ 46. Opstår der forhold, eller bliver adressemyndigheden opmærksom på for-

hold, som ændrer forudsætningerne for de betegnelser, der, jf. 12, stk. 1-8, indgår 

i adressen, skal adressemyndigheden foretage de nødvendige ændringer. 

 

Stk. 2. Bliver adressemyndigheden opmærksom på, at eksisterende vejnavne og 

adresser ikke er fastsat i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgø-

relse, skal adressemyndigheden foretage de nødvendige ændringer, jf. dog stk. 3. 

 

Stk. 3. Adressemyndigheden kan i relation til ældre vejnavne og adresser fravige 

stk. 2, hvis adressemyndigheden skønner, at de eksisterende vejnavne og adres-

ser er velfungerende, og det ikke strider imod hensynene i § 1, stk. 2. 

                                                      
1 Beføjelsen til at føre tilsyn efter adresselovens § 17, er delegeret fra ministeren til SDFE, jf. § 4, nr. 17, 

i bekendtgørelse nr. 263 af 10. april 2018 om henlæggelse af beføjelser til Styrelsen for Dataforsyning 

og Effektivisering 

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200443
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200443
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Stk. 4. Bliver adressemyndigheden opmærksom på, at de registreringer, der er 

foretaget i Danmarks Adresseregister, ikke er korrekte og opdaterede, skal adres-

semyndigheden gennemføre de nødvendige ændringer.” 

 

 

 


