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Nyhedsbrev om adresser nr. 2/2020      

 

  26. november 2020 

 

 

 

 

 

Informationsformiddag den 8. december på Skype  
Vi holder igen i år en informationsdag for kommunale adressemedarbejdere. Grundet 

coronarestriktionerne bliver det i år virtuelt og kun en formiddag.  

 

Informationsdagen holdes den 8. december kl. 9-11.30, hvor I bl.a. kan høre om indholdet i DAR 1.3 og 

datakvalitetsforbedringer af data i DAR. Deltagelse i mødet sker ved at anvende dette Skype-link:  

 
https://meet.statens-it.dk/sdfe.dk/ga/F5Z4GP8R 

 

Vi sender ikke mødeindkaldelser ud i Outlook eller på anden vis, så det vil derfor være en god idé at lægge 

mødet ind i jeres kalender og kopiere skype-linket ind allerede nu, så det er nemt at bruge på dagen. Tjek 

også meget gerne forud for mødet, at både Skype og link virker. Under præsentationen vil vi bede om, at I 

har jeres mikrofon slukket. Spørgsmål kan skrives til os i chatten.   

 

I er velkomne til at videresende Skype-linket til andre medarbejdere i kommunen, som har interesse i at 

høre nyt om adresser. 

 

Kursus for nye adressemedarbejdere i januar-februar 2021  
Vi holder adressekursus for nye adressemedarbejdere med fokus på adressereglerne og deres anvendelse i 

det daglige arbejde med adressefastsættelse. Brug af DAR samt overordnede snitflader til andre registre og 

it-systemer vil også være en del af kurset.  

 

Kurset holdes i moduler på Skype hen over seks formiddage den 26.-28. januar og den 2.-4. februar - 

alle dage kl. 9 -11. Vi sender snarest nærmere detaljer, program og Skype-link til de tilmeldte.  

 

Nye adressemedarbejdere, der ønsker at deltage i kurset bedes hurtigst muligt og senest fredag den  8. 

januar sende en mail til adresser@sdfe.dk. Giv meget gerne besked om kurset til nye og kommende 

adressemedarbejdere, der ikke modtager dette nyhedsbrev. 

 

 

https://meet.statens-it.dk/sdfe.dk/ga/F5Z4GP8R
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Datakvalitetsforbedringer 
Det er dejligt at se, at I har taget vores opfordring om at arbejde med datakvalitetsforbedringer af 

foreløbige adresser og husnumre til jer, efter vi fortalte om i det forrige nyhedsbrev. Det kommer de mange 

adressebrugere til gavn. Da listerne opdateres løbende, vil vi gerne slå et slag for, at I jævnligt ser på dem 

og forholder jer til, om de giver anledning til, at data i DAR skal ajourføres. Det gælder for de nævnte lister 

men også de andre lister til dataforbedringer, der ligger på danmarksadresser.dk  

 

Vi følger med i jeres gode arbejde og vender tilbage med noget mere uddybende information om, hvordan 

det går med kvalitetsforbedringerne af foreløbige adresser og husnumre i det nye år.      

 

 

Tips og tricks  
Hvordan ser man tidligere ajourføringer for en navngiven vej? 

 

Hvis man trykker på knappen ”Vis detaljer” for en 

navngiven vej, ruller ned til det allersidste punkt 

”Fuld historik” og trykker på krydset ud for en 

linje under ”Status”, vises den information, der 

gjaldt for vejen i det angivne tidsrum. 

 

Linjen, der er markeret med fed, viser de 

oplysninger, der gælder for den navngivne vej lige 

nu. 

 

Det samme kan ses for fx husnumre. 

 
 

  

Apropos adresser 

 
Vejviser af den muntre slags (fra Mors).   

Billedet er taget af Thomas Knudsen, SDFE.  


