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Overtagelse af DAR kontrakten – det går rigtig godt 

Den 1. juli overtog SDFE kontrakten med DAR leverandøren (Netcompany) fra 

KOMBIT. Det betyder, at KOMBIT ikke længere er en del af driften og videreudvik-

lingen af DAR. Samarbejdet mellem Netcompany og SDFE er kommet godt fra 

start. Vi tænker ikke, at I har mærket noget til overdragelsen - DAR fungerer, som 

det plejer, rigtig godt.  

Der vil som hidtil blive etableret en kommunal brugergruppe, som skal deltage i test 

og kvalificering af DAR.    

DAR 1.3 i 2020 – mere info følger 

Der kom en mindre release af DAR i slutningen af maj, og der arbejdes henimod 

endnu en release inden årets udgang. Det er i kommunalt regi valgt ikke at gen-

nemføre en afstemning vedrørende kommunale videreudviklingsønsker i forbin-

delse med denne release. Da der på den seneste afstemning var flere større æn-

dringsønsker, der fik mange stemmer, er det besluttet, at der i stedet udvikles et el-

ler flere af disse store ønsker.  

I får besked om indholdet i næste release, når dato og indhold ligger endeligt fast.  

 

Tak for indsatsen med at kvalitetsforbedre ”adgangspunkt uden for bygning”  

Tak for den store indsats med at kvalitetsforbedre adgangspunkter tilknyttet en byg-

ning. Det ser rigtig godt ud! I har tilsammen, pr. den 7. september flyttet over 8300 

adgangspunkter ind i deres tilknyttede bygninger. Det er et stort arbejde, I har ud-

ført, og vi er glade for at se, at I har arbejdet så målrettet med opgaven. Den for-

bedrede datakvalitet vil komme de mange adressebrugere til gavn.  

 

Listen ”adgangspunkt uden for bygning” vil ligge permanent på danmarksadres-

ser.dk, så det også er muligt fremover at følge og forbedre datakvaliteten af ad-

gangspunkterne. Er I ikke kommet helt i hus med opgaven til den 1. september, er 

der derfor fortsat mulighed for det. Listen opdateres en gang i døgnet. Vi vil gerne 

opfordre til, at I jævnligt besøger siden og kvalitetsforbedrer adgangspunkterne, så 

den gode datakvalitet, der nu er opnået også kan opretholdes i fremtiden.    

 

Nyhedsbrevet får ny design    

Når I modtager det næste nyhedsbrev, vil det se lidt anderledes ud. Ud over nyhe-

der og opgaver, som I er vant til, vil det også indeholde nogle små gimmicks, som 

vi håber, I vil tage godt imod.  


