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Nyhedsbrevet har fået nyt design 
Som I kan se, har vi ændret nyhedsbrevets design og derudover tilføjet to nye punkter ”Tips og tricks” og 
”Apropos adresser”, som vises sidst i dokumentet. Se mere om dette nedenfor.  
 
Vi udsender som sædvanligt nyhedsbreve, når vi har nyheder, informationer, opfordringer og opgaver om 
forbedring af datakvaliteten i DAR, som vi gerne vil fortælle om. Alle nyhedsbreve lægges som hidtil i det 
lukkede rum på danmarksadresser.dk, så det er muligt at finde dem bagefter.   
 
Nye lister til brug for datakvalitetsforbedringer er publiceret  
Som vi har skrevet om i nyhedsbrevet af 19. december 2019, arbejder vi løbende sammen med jer for at 
opretholde og forbedre den gode kvalitet af data i DAR. Derfor er der nu lagt to nye lister af typen 
”forbedringslister” på danmarksadresser.dk. Forbedringslisterne er ment som en service/hjælp til 
adressemyndighederne til at identificere data, som I har mulighed for at forbedre/ajourføre.  
 
De nye lister viser adresser og husnumre, der har status som foreløbige. Vi har valgt at sætte fokus på 
dette, da tidlig adressefastsættelse er vigtig for at sikre, at fx beredskabet og andre kan finde vej til 
adressen allerede i byggeprocessen. Ligeledes har en virksomhed, som flytter ind i et nyt lejemål, behov for, 
at adressen findes med det samme, og at den er korrekt registreret og gældende, så kunder og 
leverandører kan finde frem vha. internetvejvisere, GPS-baserede navigationssystemer mv. Derudover 
anvendes adresser og husnumre med status som gældende af mange registre og it-systemer. Adresser med 
status som foreløbige indgår med andre ord ikke i den pulje af adresser, som mange anvender.  
 
Det er op til den enkelte adressemyndighed, hvornår en adresse træder i kraft, dvs. får status som 
gældende i DAR (bek. § 15, stk. 3, og § 45, stk. 3). Bemærk, at det ikke en forudsætning for at gøre adressen 
gældende, at bygningen, adresserne er fastsat til, er bygget, at byggeriet er påbegyndt, eller at der er givet 
ibrugtagningstilladelse til det nye byggeri. Adressemyndigheden har pligt til at rette registreringerne i DAR, 
hvis disse ikke er korrekte og opdaterede (bek. § 46, stk. 4). Så for at sikre at datakvaliteten i DAR fortsat er 
høj og ajourført, og data har værdi for brugerne, vil det derfor være en god idé at se nærmere på de  
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foreløbige adresser og husnumre og rette status, hvis I vurderer, det er relevant. Nogle adresser skal måske 
gøres gældende, mens andre måske skal nedlægges, fordi de alligevel ikke skal bruges.  
 
Se evt. mere om foreløbige og gældende adresser i adressevejledningens afsnit 3.5-3.6 og på 
danmarksadresser.dk samme sted, som listerne er publiceret.  

De nye forbedringslister ligger her: 
https://danmarksadresser.dk/adressedata/datakvalitetsforbedringer/foreloebige-adresser/ 
https://danmarksadresser.dk/adressedata/datakvalitetsforbedringer/foreloebige-husnummer/ 

Alle listerne viser realtidsdata og vil ligge permanent på danmarksadresser.dk.  
Vi opfordrer jer derfor til løbende at holde øje med både de eksisterende og nye forbedringslister  
– samt at arbejde med at forbedre datakvaliteten på disse lister.  
 
URL til Geodatastyrelsen ved fejl i adressen hos Tinglysning.dk  
Der er en del kommuner, som har henvendt sig til os, da de har konstateret, at der er en fejl i den adresse, 
som er anført i Tinglysningen. Vi har været i dialog med Geodatastyrelsen, og de har forklaret, at I som 
kommuner kan indberette fejl i adressen i Tinglysningen ved at udfylde en formular til Geodatastyrelsen.  
 
Konkret ændrer Geodatastyrelsen adressen i Ejendomsbeliggenhedsregistret, og denne ændring slår 
efterfølgende igennem i Tinglysningen, således at en ejendom her får den korrekte adresse.  
Det er nødvendigt, at I opretter jer som brugere i Geodatastyrelsens Support system for at kunne anvende 
formularen til indberetning af fejl i Ejendomsbeliggenhedsregistret. Anvend dette link til Geodatastyrelsens 
Support: https://geodatastyrelsen.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/6/group/43/create/162 

Indsæt evt. linket i browseren Google Chrome. 
 
Tips og tricks  
Hvor i DAR ser man, om et vejnavn er behandlet (godkendt eller afvist) i retskrivningskontrollen? 
 
 
Øverst i højre hjørne under dit eget navn findes i 
drop-down menuen ”Kommunens adviser”. I 
indbakken dér er der beskeder fra 
retskrivningskontrollen for den enkelte navngivne 
vej eller det reserverede vejnavn.  
 
Se evt. mere i DAR-brugervejledningens kapitel 
14 ”Advis”. 

 
 

https://danmarksadresser.dk/media/2920054/vejledning-i-adressereglerne_1_1_01072020_endelig.pdf
https://danmarksadresser.dk/adressedata/datakvalitetsforbedringer/foreloebige-adresser/
https://danmarksadresser.dk/adressedata/datakvalitetsforbedringer/foreloebige-husnummer/
https://geodatastyrelsen.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/6/group/43/create/162
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Apropos adresser 
I nyhedsbrevene vil vi fremover vise et sjovt foto, en lille historie eller andet fra adresseverdenen. Derfor, 
hvis I er støt på noget sjovt, en kuriositet eller måske noget mindre hensigtsmæssigt, I har set, hørt eller 
oplevet – og som I gerne vil dele med landets øvrige adressemedarbejdere – vil vi være glade for at 
modtage det i en kort version på adresser@sdfe.dk  
 
Ønsker du ikke dit navn eller lokaliteten, hvor fotoet er taget, nævnt i nyhedsbrevet, respekterer vi 
selvfølgelig det.  
 
Vi håber, I er med på dette nye tiltag og glæder os meget til at modtage indslag fra hele landet. 
 
 

 
Husnummerskiltning (Hillerød).  Indsendt af Lasse Olesen, Aalborg. 
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