
Spørgsmål og svar fra DAR informationsdage i Roskilde og Aarhus den 2. og 5. december 2019.

Spørgsmål Svar
Navngiven vej

Hvor hurtigt slår en 
opdatering igennem fra 
GeoDanmark til DAR?

Det hurtigste, der er registreret, er 7 minutter, men det 
kan tage op til et døgn.

Hvad sker der når man 
trykker på ”Snap til 
GeoDanmark” i DAR?

DAR ”slår op i” GeoDanmark på Datafordeleren og viser 
geometrien for GeoDanmark vejmidterne. Hvis denne 
Geometri ønskes, vælges bekræft.

Hvad er forskellen på 
nøjagtighedsklasse B og C?

Nøjagtighedsklasser for vejnavnebeliggenhed kan antage 
nedenstående værdier:
A: Manuelt sat, følger IKKE GeoDanmark
B: Maskinelt sat, ud fra GeoDanmark
C: Manuelt sat, kommer til at følge GeoDanmark

Hvis nøjagtighedsklassen for den navngivne vej er sat til 
C, vil den navngivne vej automatisk følge geometrien i 
GeoDanmark. 
En navngiven vej vil automatisk få nøjagtighedsklasse B, 
når den er blevet opdateret automatisk på baggrund af 
GeoDanmark.
Se også slide 14 fra informationsdagene. 

Hvis der er fundet en 
”kosmetisk” fejl i et 
vejnavn der fx mangler et 
mellemrum, skal det så til 
fornyet 
retskrivningskontrol?

Ja, alle nye vejnavne og  ændringer i eksisterende 
vejnavne kommer til retskrivningskontrol.

Hvad sker der med 
bygningerne i BBR, hvis der 
ændres på adressen i DAR?

Ændringer på adresser i DAR slår automatisk igennem på 
bygninger i BBR. 

Hvordan med navngivning 
af en vej, som går på tværs 
af en kommunegrænse?

De berørte kommuner skal i fællesskab beslutte, hvad 
vejen skal hedde og aftale hvilken kommune, der er 
registreringsansvarlig for den navngivne vej i DAR. Den 

Kontor
Forvaltningsdata

Dato
21. januar 2020

J nr. 

/ KARSK  



kommune, der opretter den navngivne vej, bliver 
automatisk registreringsansvarlig.

Skal man anvende ejefalds 
–s i vejnavne?

Det bruges typisk et s, når der er et ejerforhold, eller hvis 
en vej er opkaldt efter nogen eller noget. Prøv også at 
udtale vejnavnet for at høre, om der bør være et s (kaldet 
”binde s”). Se eventuelt  i Vejledningen om retskrivning af 
vejnavne, om der er tilsvarende eksempler.

Må man stave vejnavne 
med aa i stedet for å?

Det opfylder ikke dansk retskrivning at skrive vejnavne 
med aa i stedet for å. Så vejnavne med aa vil som 
hovedregel ikke blive godkendt i retskrivningskontrollen.

Skal udtalt vejnavn også 
udfyldes for vejnavne på fx 
fransk?

Nej. Udtalt vejnavn skal ikke udfyldes med lydskrift.
Udtalt vejnavn skal udfyldes, hvis der er en forkortelse i 
vejnavnet, og forkortelsen ikke siges, på samme måde 
som den skrives. 

Er det DAR som bestemmer 
vejkoden?

Ja, DAR er det autoritative register for vejkoder og 
vejkoder dannes kun i DAR. Hvis der i GeoDanmark sker 
en indtastningsfejl af vejkoden, vil dette ikke resultere i 
oprettelse af ny vejkode. Hvis fejlindtastningen anvender 
en gyldig vejkode, kan dette bevirke, at den navngivne 
vej, der har tilknyttet denne vejkode, bliver opdateret i 
DAR med en uhensigtsmæssig vejnavnelinje. SDFE 
håndterer ind imellem disse på en fejlliste.

Fastsættelse af vejpunkter 
til afsondrede områder?

Vejpunkterne skal sættes der, hvor man kan køre til i bil – 
der hvor færdselsnettet slutter. 
Det er altid en god idé med skiltning, hvis der er tvivl om, 
hvordan adressen findes ud fra vejpunktet.

Kan man få den samme 
adresseopgave flere 
gange?

Ja. Hvis nøjagtighedsklassen er sat til A ”Manuelt sat, 
følger IKKE GeoDanmark”, vil der blive genereret en 
adresseopgave, hvis der sker en ændring i GeoDanmark 
som berører den navngivne vej.
Eller ved en adresseopgave der er annulleret og den 
samme hændelse optræder igen.

Hvor mange opdateringer 
kan man forvente, når der 
sker en totalajourføring i 
GeoDanmark?

SDFE overvåger antal og omfang af adresseopgaver, 
blandt andet når der sker en totalajourføring i 
GeoDanmark. 
Langt hovedparten af adresseopgaverne dannes, fordi 
der sker en ændring af vejforløbet, som ændrer 
vejpunkternes placering. 
Antallet af adresseopgaver kommer an på den 
sensitivitet, den enkelte kommune har valgt i sin 
indstilling i DAR, samt hvor mange navngivne veje, der 
har nøjagtighedsklasse A. Den enkelte kommune kan 
dermed til en vis grad selv bestemme omfanget af 
adresseopgaver.

Hvis en vej går igennem 
flere kommuner, skal den 
så have nøjagtighedsklasse 
A?

Nej, den registreringsansvarlige kommune bestemmer 
nøjagtighedsklassen, og den behøver ikke være A.

https://danmarksadresser.dk/media/2919511/ds-vejledning-retskrivning.pdf
https://danmarksadresser.dk/media/2919511/ds-vejledning-retskrivning.pdf


Kan en navngiven vej, som 
går igennem flere 
kommuner, have 
forskellige 
nøjagtighedsklasser?

Nej, den registreringsansvarlige kommune bestemmer 
nøjagtighedsklassen for hele den navngivne vej. 

Hvorfor bliver den 
navngivne vej ikke 
gældende, når SDFE har 
godkendt vejnavnet?

Det er kommunen, som er ansvarlig for, hvornår en 
navngiven vej skal være gældende. Derfor er den 
navngivne vej ”låst” i karensperioden, også selv om den 
er godkendt i retskrivningskontrollen. 

Kan der reserveres mere 
end et vejnavn for den 
samme geometri?

Der skal laves en polygon, for hvert reserveret vejnavn, 
og polygonerne kan ligge oven i hinanden. Det er 
nemmere at vælge det reserverede vejnavn, hvis 
polygonerne ikke er helt identiske.  

Hvornår foretages 
entydighedskontrol af 
vejnavne?

Entydighedskontrol foretages inden, vejnavnet sendes til 
retskrivningskontrol.

Bliver vejpunkter altid 
genberegnet?

Ja, hvis der kommer en GeoDanmark-vejmidte 
opdatering til den navngivne vej som vejpunktet er 
beliggende på. Det er ikke sikkert, at vejpunktet bliver 
opdateret, det afhænger af, hvor meget det beregnede 
vejpunkt flytter sig i forhold til vejpunktets oprindelige 
placering.

Er GeoDanmark ikke det 
autoritative register for 
vejmidter?

Jo, men DAR er det autoritative register for den 
navngivne vejs geometri, det vil sige vejnavnets 
udbredelse. Definitionerne af de to begreber er forskellig. 

Forslag til 
adgangs- og 
vejpunkt fra 
landinspektører

Kan kommunen undgå at få 
adresseopgaver fra 
landinspektøren?

Landinspektørerne er forpligtet til at indsende forslag til 
adgangs- og vejpunkt, og den enkelte kommune kan ikke 
fravælge at modtage disse adresseopgaver.

Kommunerne har allerede 
fastsat adresser, når 
forslaget fra 
landinspektøren kommer. 
Kan der arbejdes med 
processen, så forslagene 
kommer tidligere?

SDFE er i dialog med GST, KL og kommunerne om en 
mulig forbedring af processen. 

Hvornår i sagsforløbet 
bliver forslag fra 
landinspektøren fremsendt 
til DAR?

Forslagene fremsendes senest, når landinspektøren 
sender sagen til endelig godkendelse hos GST, det vil sige, 
at den matrikulære sag har været til 
myndighedsgodkendelse i kommunen. 

Hvor ofte opdateres det 
nye lag i DAR ”Foreløbige 
skel”?

Foreløbige skel hentes fra Datafordeleren, og opdateres 
med det samme, når landinspektøren opretter eller 
ajourfører foreløbige skel i Matriklen  

Adresseopgaver



Kan flere adresseopgaver 
behandles i samme 
arbejdsgang?

Nej.

Andet
Hvordan anvender 
Tinglysningen adresser?

Vi kender desværre ikke til de konkrete processer for 
Tinglysningens anvendelse af adresser.

Hvad gøres der for at få 
Google til at anvende 
DAR’s adresser?

Google anvender til dels adresser fra DAR. Der arbejdes 
stadig med at overbevise Google om fuldt ud at anvende 
ajourførte adresser og vejpunkter fra DAR. 
Det samme gør sig gældende ift. GPS-leverandørerne. 

Hvor langt et vejnavn kan 
der stå på sundhedskortet?

Der er p.t. plads til 20 karakterer på sundhedskortet. På 
sundhedskortet anvendes vejadresseringsnavnet. SDFE er 
i  dialog med Danske Regioner om evt. at give plads til 
flere karaktere på sundhedskortet og dermed anvende 
vejnavnet i stedet for vejadresseringsnavnet.

Hvad zoomes der ind på, 
hvis man søger på et BFE-
nr., som består af flere 
jordstykker?

Der zoomes ind på centrummet af jordstykkerne.

Kan listerne med 
dataforbedringer på 
danmarksadresser.dk 
lægges ind i DAR?

Ja, men det kræver en videreudvikling af DAR.

CPR
I særlige tilfælde, hvor en 
eksisterende adresse med 
bopælsregistrering ændres, 
kan folkeregistreringen 
ikke finde sted, før det 
centrale CPR-kontor i 
Indenrigsministeriet har 
lavet en manuel ændring i 
deres data. 

Problemet opstår, når en adresse skifter fra én navngiven 
vej til en anden. For at kunne understøtte CPR’s 
datamodel, er det nødvendigt, at CPR’s kundecenter går 
ind på den nye vej og registrerer, at denne har været 
gældende fra 1900. SDFE har drøftet dette med CPR, som 
har oplyst, at de får henvendelser fra kommuner 
vedrørende ovenstående ca. 1 gang om måneden, og at 
det er meget omkostningstungt at ændre i den 
nuværende datamodel i CPR. CPR vil fremadrettet holde 
øje med, om antallet af manuelle ændringer er stigende.

Anvender CPR grunddata? Ja, CPR anvender DAR og DAGI grunddata via en direkte 
integration imellem DAR og CPR.
CPR modtager nye eller ændrede adresser fra DAR inden 
for få minutter.

E-flyt
Hvorfor kan der gå op til 14 
dage, før adressen kan 
anvendes i E-flyt?

E-flyt er et kommunalt system, og de udfordringer, der er 
blevet nævnt på informationsdagene vedrørende E-flyt, 
er videregivet til KL. 
SDFE har afklaret, at det ikke er teknisk muligt via E-flyt at 
bopælsregistrere på en adresse, som ikke er i DAR. Alle 
bopælsregistreringer valideres op imod CPR, som ikke 
tillader, at der bopælsregistreres på ikke DAR-valide 
adresser. 
Men der kan være tale om en forsinkelse i de data, som 
E-flyt modtager fra BBR og DAR via OIS. 
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