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Kontor 

Forvaltningsdata 

 

Dato 

1. juli 2020  

 

J nr. 1343-0242 

 

 

 

Styrelsen for Dataforsyning 

og Effektivisering 

Rentemestervej 8 

2400 København NV 

 

T:  72 54 55 00 

E:  sdfe@sdfe.dk 

 

www.sdfe.dk   

 

Nyhedsbrev til kommunernes adressemedarbejdere  

 

Kontakt til SDFE og Netcompany fra den 1. juli 

Spørgsmål om hvordan man anvender DAR, skal ligesom i dag stilles til Netcom-

pany via mail sdfe.dar@netcompany.com eller tlf: 3334 8925. Bemærk, at Netcom-

pany har fået ny mail-adresse, men telefonnummeret er uændret.  

 

Spørgsmål om adressefastsættelse, navngivning af veje, data sammenhænge, lov-

fortolkning m.m. skal, som vanligt, sendes til adresser@sdfe.dk.  

 

Fra den 1. juli overtager SDFE kontrakten med Netcompany fra KOMBIT. Henven-

delser, som I tidligere har fremsendt til KOMBIT, skal I sende til adresser@sdfe.dk. 

Vi skal nok sørge for at videreformidle henvendelser til Netcompany, hvis vi ikke 

kan svare.   

 

Opslagstavlen er erstattet af en ny automatisk version ”Nye vejnavne” 

Udstillingen med visning af nye, ændrede og nedlagte vejnavne er baseret på en 

automatisk aflæsning og fortolkning af den kommunale adressemyndigheds regi-

streringer i Danmarks Adresseregister. 

Den nye løsning kan ses på https://danmarksadresser.dk/ 

Version 1.1 af adressevejledningen af 1. juli er nu publiceret 

Som nævnt i nyhedsbrevet af 15. juni 2020 er adressevejledningen rettet og findes 

fra i dag i version 1.1 på danmarksadresser.dk: Adressevejledningen version 1.1. 

Alle rettelser fremgår af dokumenthistorikken forrest i vejledningen. Hvis I bruger 

vejledningen i papirversion, er det derfor en god idé at printe den nye udgave og 

kassere den gamle. 

 

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

samler så vidt muligt rettelserne sammen og kommunikerer om det, når en ny ver-

sion er tilgængelig. Den seneste version kan altid ses på danmarksadresser.dk.  

 

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

adresser@sdfe.dk 
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Geografiske grunddata er nu tilgængelige på Datafordeleren 

Data fra Danmarks Adresseregister, er nu tilgængelige på Datafordeleren sammen 

med de øvrige grunddata, Herudover forventes AWS'ens korttjenester tilgængelige 

på Datafordeleren i løbet af 2. halvår 2020. 

 

Den hidtidige distributionskanal for adressedata - AWS Suiten - er udviklet som en 

midlertidig løsning, og anvendere af data fra Danmarks Adresseregister skal derfor 

fremover indstille sig på at hente data på Datafordeleren i stedet. Der vil i den kom-

mende periode være paralleldrift af grunddata på Datafordeleren og AWS Suiten.  

 

Der pågår derudover en afklaring af mulighederne for at videreføre de resterende 

dele af AWS Suiten, herunder DAWA. Når denne afklaring forventeligt er afsluttet i 

slutningen af 2020, vil der blive meldt ydereligere ud herom.  

 

Ovenstående betyder, at din organisation skal tilpasse sin datainfrastruktur, så den 

kan hente data fra Datafordeleren.  

 

På vores side om Datafordeleren kan du finde spørgsmål og svar om ændringerne 

og de forskellige datasæt, som berøres. Du kan også finde kontaktoplysninger til 

support for henholdsvis Datafordeleren og Kortforsyningen. 
 

 

https://sdfe.dk/hent-data/datafordeleren/

