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Nyhedsbrev til kommunernes adressemedarbejdere  

SDFE overtager KOMBIT’s rolle fra 1. juli 

Den 1. juli 2020 udløber SDFE’s kontrakt med KOMBIT. Det betyder, at I fremover 

skal henvende jer til SDFE via adresser@sdfe.dk i stedet for til KOMBIT. Vi glæder 

os til endnu tættere kontakt med jer. 

 

Sikring af vejpunkters placering 

I release DAR 1.2.5 blev logikken for genberegning af vejpunkter ændret i DAR. 

Det betyder, at det fremadrettet udelukkende vil være vejpunkter, som ligger i umid-

delbar nærhed af dér, hvor der er sket en ajourføring af vejmidten, som vil blive 

genberegnet, og ikke alle vejpunkter som er tilknyttet vejmidten. Med denne be-

grænsning håber vi at kunne sikre den kvalitetsforbedring af vejpunkter, som nogle 

kommuner har foretaget. 

 

Opslagstavlen for nye, ændrede og nedlagte navngivne veje bliver digital 

Opslagstavlen bliver moderniseret, så nye, ændrede og nedlagte navngivne veje 

automatisk udstilles, når vejnavnet ændres i DAR. Det bliver her muligt at søge på 

en navngiven vej inden for en kommune eller region og for et ønsket tidsinterval. 

SDFE lukker samtidig den midlertidige løsning, hvor kommunernes frivillige indbe-

retninger om nye og ændrede navngivne veje, er blevet vist. Som følge af dette 

skal I derfor ikke længere separat sende disse oplysninger til SDFE. 

 

Den nye løsning forventes at være klar primo juli måned 2020. Løsningen vil også 

fremover kunne tilgås via danmarksadresser.dk 

 

Adresseopgaver fra landinspektøren ophører fra 1. juli 

Siden august sidste år har de praktiserende landinspektører været forpligtet til at 

fremsende forslag til nyt adgangs- og vejpunkt til den kommunale adressemyndig-

hed i forbindelse med udstykninger. Det har dog vist sig, at adressemedarbejderne 

som oftest har modtaget forslagene for sent, da der i langt de fleste tilfælde alle-

rede er fastsat adresser, når forslaget modtages. SDFE har sammen med GST 

drøftet, om forslagene kan fremsendes tidligere i processen, men det er vurderet, 

at det ikke er realistisk, at forslagene vil kunne fremsendes så tidligt, at det vil give 

en reel værdi for adressemedarbejderen.  
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SDFE har herudover afholdt en workshop med kommunale repræsentanter for at 

afklare, hvorfra kommunerne sædvanligvis modtager oplysningen om, at der er be-

hov for en ny adresse. Afklaringerne har vist, at det ikke giver en værdi for adresse-

myndigheden at modtage forslagene, og det er derfor, efter aftale med KL og Prak-

tiserende Landinspektør Forening, blevet besluttet, at landinspektørerne fra den 1. 

juli 2020 ikke længere skal fremsende forslag til kommunerne. Den hidtidige be-

stemmelse om landinspektørernes pligt er udtaget af den nye bekendtgørelse om 

matrikulære arbejder, som træder i kraft den 1. juli 2020.  

 

I vil således opleve, at I fra den 1. juli ikke længere vil modtage adresseopgaver 

med forslag til adgangs- og vejpunkt fra landinspektørerne.  

 

Tak til de kommuner, som deltog i workshoppen, og til de kommuner, som løbende 

har gjort os opmærksom på, at forslagene fra landinspektørerne ikke gav værdi. 

 

Adressevejledningen er justeret, og den nye version 1.1 publiceres 1. juli 

Som følge af, at landinspektørernes forpligtelse til at foreslå adgangs- og vejpunk-

ter ophører, er dette slettet fra adressevejledningen. Vi har desuden omskrevet af-

snittet om vejnavneskiltning og tilføjet et nyt afsnit om placering af vejpunkter, når 

indkørslen har sit eget selvstændige vejnavn. Derudover er der indført en række ju-

steringer og præciseringer flere steder i vejledningen, så den nu er et endnu bedre 

redskab i jeres arbejde med at fastsætte adresser og vejnavne. Alle ændringer 

fremgår af dokumenthistorikken forrest i vejledningen.  

 

Vejledningen vil løbende blive justeret, når vi vurderer, der er behov for det.  

Vi kommunikerer om det, hver gang en ny version offentliggøres. Den seneste ver-

sion vil altid være tilgængelig på danmarksadresser.dk.  

 

I er som hidtil velkomne til at komme med forslag til forbedringer på adres-

ser@sdfe.dk 

Status på opgaven ”Adgangspunkt uden for bygning” 

Som beskrevet i nyhedsbrev udsendt den 24. april 2020, følger SDFE løbende op 

på, hvordan arbejdet vedrørende denne datakvalitetsforbedringsopgave forløber i 

kommunerne. 

Mange kommuner er kommet godt i gang, og flere kommuner har forbedret de fle-

ste adgangspunkter, som var på deres liste. 

 

Datakvalitetsforbedringslisten over ”adgangspunkter uden bygning” er dynamisk; 

det betyder bl.a., at der kan komme flere på listen. Dette vil typisk være ved nybyg-

geri, hvor der oprettes nye GeoDK bygningskroppe. Listen bliver opdateret en gang 

i døgnet. 

 

Datakvalitetsforbedringslisten ses her: https://danmarksadresser.dk/adresse-

data/datakvalitetsforbedringer/adgangspunkt-uden-for-bygning/ 
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Diagrammet viser antallet af forbedrede adgangspunkter for hver kommune, pr. den 11. juni i forhold til det 
antal, der var, da datakvalitetsforbedringen startede den 24. april 2020. Negativ procent betyder, at der er 
flere adgangspunkter uden for bygning den 12. juni, end der var den 24. april. 

 

Når adgangspunkterne forbedres, kan det i meget få tilfælde opleves, at der ikke 

kan vælges den korrekte tekniske standard for adgangspunktet, specielt at der kun 

kan ”gemmes” med teknisk standard ”UF”. Dette kan skyldes, at forbindelsen mel-

lem DAR og GeoDanmark på Datafordeleren midlertidigt timer ud. Her vil det 

hjælpe, hvis der forsøges senere. Dette kan også skyldes en fejl i DAR, og det er 

DAR leverandøren ved at undersøge. 

 

[Redaktionel note den 22. juni 2020: Det skal bemærkes, at ovenstående er loka-

liseret til at skyldes en fejl i DAR. Fejlen har bevirket, at det ikke har været muligt 

for alle kommuner at kvalitetsforbedre adgangspunkter, hvilket afspejles i diagram-

met ovenfor. Fejlen er nu rettet.] 

 


