
Hændelseslog 

August 2017 KLs distriktsdatabase oprettes på Mapcentia. Databasen har både upload- og 
redigeringsfunktion. Databasen er en midlertidig erstatning for CPR-vej. 

Test upload gennemføres i 5 kommuner. 

November 2017 KL holder møde med leverandører af kommunale skolesystemer og indgår aftale 
om etablering af en adresseservice. Denne service sammenstiller skoledistrikts-
polygoner med adresser fra Danmarks Adresseregister (DAR), hvilket letter 
indlæsningen i skolesystemerne (-> billigere og frit leverandørvalg for 
kommunerne).  

KL udsender meddelelse til hovedpostkasserne i de 98 kommuner om, at CPR-
vejregisteret forventelig lukker for kommunal ajourføring af distrikter pr. 1. april 
2018. Vejledning i upload til distriktsløsningen medfølger. Kommunerne opfordres 
til at indmelde en kontaktperson for at lette kommunikation om opgaven.  

KL kommunikerer sammen med Indenrigsministeriet til Kombit og andre 
leverandører af kommunale it-løsninger om den planlagte lukning af CPR-vej’s 
adgang til at ajourføre frivillige kommunale distrikter. 

Januar 2018 Kommunerne begynder at uploade skoledistrikter til KLs distrikts-database. KL har 
etableret en kvalitetssikringsservice, som gør det muligt for kommunerne at 
sammenholde nye skoledistrikts-polygoner med eksisterende skoledistrikter i CPR-
vej.  

Februar 2018 KL udsender nyhedsbrev, som bla. omhandler at 22 kommuner har uploadet 
skoledistrikter til KLs distriktsdatabase. Nyhedsbrevet udsendes til de indmeldte 
kommunale kontaktpersoner samt til en række interessenter, der har meldt 
kontaktoplysninger ind via CPR-vej’s hjemmeside hos Indenrigsministeriet.  

På forespørgsel fra KL oplyser Kombit, at det kommende kommunale 
ydelsessystem (KY) ikke har behov for kommunale distriktsdata. 

Marts 2018 KL udsender nyhedsbrev, som bla. omhandler at 44 kommuner er lagt i KLs 
distriktsdatabase. Databasen åbnes for upload af social- og befolkningsdistrikter.  

April 2018 Indenrigsministeriet udsætter datoen for lukning af kommunernes adgang til 
ajourføring af distrikter. Den nye dato er 1. oktober 2018.  

Maj 2018 KL mødes igen med leverandørerne af kommunernes skolesystemer, og 
præsenterer services for  

 Kald på adresse og få tilhørende distrikt(er) retur. 

 Kald på distrikt og få tilhørende adresser retur. 

 Ændringsservice for vedligehold at helt datasæt hos leverandøren.  

KL modtager accept på at disser services har funktionalitet og dataindhold, der 
matcher behovene i skolesystemerne. KL imødekommer leverandørernes ønske 
om mulighed for initial download af hele datasættet. 



Juni 2018 Services til brug for skolesystemerne inkl. initial download meldes klar til test i 
skolesystemerne.  

To leverandører påbegynder test af nye services med kombinerede distrikts- og 
adresseroplysninger.  

KL udsender 3. nyhedsbrev, der bla. omhandler at 83 kommuner har skoledistrikter 
i KL’s distrikts-databasen.  

Juli 2018 KL modtager henvendelse fra Kombit om muligheden for at udstillle distrikter fra 
KLs distriktsdatabase på Serviceplatformen. 

August 2018 Systemleverandørerne tester for alvor adresseservices med nye distriktsdata. 

Indenrigsministeriet melder officielt ud at lukkedatoen for kommunale 
ajourføringer af frivillige distrikter i CPR-vej fremrykkes til 17. september 2018, 
fordi data skal overføres til DAR. De kommunale distrikter udstilles fra 1. oktober 
igen på CPR-vej format indtil 31.12.18, hvorefter de fjernes endeligt fra CPR-vej 
udtræk. 

KL udsender 4. nyhedsbrev, der bla. fortæller at CPR-vej lukker for al inddatering 
17. september og dermed fastfryses de kommunale distrikter pr. den dato.  

September 2018 Kombit beslutter, at Serviceplatformen ikke skal udstille kommunale distrikts-
oplysninger fra KLs distriktsdatabase.  

Oktober 2018 Leverandørernes test af skolesystemer med adresseservices har vist at der er fejl i 
de kommunale distriktskoder. Distriktskoderne svarer ikke til CPR-vejs 3-cifrede 
distriktskoder og kan derfor ikke anvendes i skolesystemerne.  

I samarbejde med GeoFyn gennemfører KL en ad hoc datavask i de kommuner, 
hvor der har været fejl i distriktskoderne.  

93 kommuner har skoledistrikter i KLs distriktsdatabase og KL har indgået aftale 
med de resterende kommuner om at lægge skoledistrikter i databasen.  

 

 

 

 


