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Året der gik  
Vi vil gerne benytte den forestående juleferie til at ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul og et godt 
nytår.  
 
I samme anledning takker vi for det gode samarbejde, vi har haft i dette coronamæssigt udfordrende år, 
hvor vi erfarende, at DAR fungerer fint hjemmefra, og vi har kunnet understøtte jeres arbejde med 
adresser, som vi plejer. Det har endda været muligt at holde adressekursus, erfamøder og informationsdag 
virtuelt. Vi håber selvfølgelig, at det snart bliver muligt at ses rigtigt igen og glæder os til det. 
 
Der er også sket meget andet i det forgangne år, og noget af det har fået lidt flere ord ”med på vejen”:  
 
SDFE overtog driften af DAR fra KOMBIT 
I sommers udløb bemyndigelsen af KOMBIT, og SDFE overtog kontrakten med DAR’s leverandør 
NetCompany. Vi tænker ikke, at I som kommuner har mærket noget til det ændrede set-up omkring DAR, 
da systemet og processerne har kørt som de plejer – rigtig godt.   
 
DAR 1.3 er rullet ud 
Vi nåede lige at få en ny version af DAR inden juleferien. Denne version har ændret en del på, hvordan 
kortene i brugergrænsefladen vises, og særligt visningen af vejmidte og bygningskrop er blevet mere 
detaljeret og informationsrig.  
 
I DAR 1.3 er der derudover implementeret ny funktionalitet således, at det nu er muligt for jer at fortryde 
en fremdatering af en navngiven vej.  
 
Husk, at I via den kommunale opsætning i DAR kan tilrette, hvilke zoom niveauer de forskellige lag vises i 
DAR, hvis I ikke synes, at default indstillingerne tilgodeser behovet i jeres kommune.       
 
Forbedret datakvalitet 
Via listerne på danmarksadresser.dk har I flyttet ca. 8.500 adgangspunkter ind i de tilhørende bygninger, 
hvilket svarer til en forbedring på 87 pct.  
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Antallet af foreløbige husnumre er reduceret med 38 pct., og de foreløbige adresser er faldet med 16 pct., 
siden listerne blev lagt ud den 5. oktober.   
 
Rigtig flot! 
 
Vejnavne til retskrivningskontrol 
I har indsendt ca. 898 vejnavne (både navngivne veje og reserverede vejnavne) til retskrivningskontrol. 
 
 
Præsentationer fra informationsmødet er på danmarksadresser.dk 
Tak for den store deltagelse på informationsmødet i sidste uge. De præsentationer, der blev vist samt 
Geodatastyrelsens svar på spørgsmål om EBR, er nu tilgængelige på danmarksadresser.dk under Kommunal 
adressebehandling – Materiale fra møder. Koden er: 
Brugernavn: Adressemedarbejder 
Password: Vinkelvej0  
 
 
Tips og tricks  
Hvordan kan man søge på bestemte ord i vejnavne? 
 
Ved at trykke på nedenstående link eller indsætte URL’en i browseren Google Chrome, kan man finde alle 
vejnavne i Danmark, der starter med ordet ”Jule”.  

https://info.aws.dk/navngivneveje?regex=Jule  
 

             

   

Den viste informationen kommer fra AWS (Adresse Web Service). AWS indeholder realtids adressedata fra 
DAR, som alle frit kan tilgå.  
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Apropos adresser 

 
Sæsonaktuelt vejnavneskilt (Hasle, Bornholm). Indsendt af Margit Kildevang Kristensen, SDFE 
 


