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Tidsplan for de frivillige 

kommunale distrikter    

Den endelige dato for lukning af kommunernes 

adgang til at ajourføre kommunale distrikter i 

CPR-vej registeret er 17. september kl. 12.00.  

CPR-kontoret har derefter frem til 1. oktober 

2018 til at konvertere og overføre vejregisterdata 

til DAR baseret ajourføring. Mere om dette i CPR-

kontorets egen nyheds- 

kommunikation.  

Efter den 17. september kl. 12.00 kan de 

kommunale distrikter ikke længere ajourføres 

via CPR-vej, men kun i den fælles Mapcentia 

løsning.  

Distrikterne vil kunne tilgås som et statisk 

datasæt, der ikke ajourføres, fra 1. oktober og 

formentlig frem til 31.12 2018. Det betyder at 

systemer kan køre videre på ikke-opdaterede 

data i denne periode.  

Skoledistrikterne er næsten klar i 

det nye system 

Kommunerne er tæt på at være i mål med upload 

af skoledistrikterne  –  80 kommuner er nu lagt 

ind i den fælles Mapcentia løsning. 

Se danmarkskort med skoledistrikter her: 

http://fkg.mapcentia.com:3000/app/fkg/fkg/#sta

menTonerLite/8/10.5716/54.58/fkg.t_5710_born

_skole_dis. 

Services med skoledistrikter 

Leverandørerne af kommunernes skolesystemer 

har testet services udviklet af LIFA siden juni og er 

nu ved at være på plads, når kommunernes 

indskrivning overgå til at trække data fra den 

fælles løsning.  

Efter planen sker dette 1. september 2018, men 

de sidste test og ilægning af distrikter fra de 

sidste resterende 18 kommuner afgør den 

præcise overgangsdato.  

Udstilling af distrikterne foregår med services, 

der giver brugerne adgang til følgende:   

1. En service, hvor man spørger på en adresser 

og får returneret de tilhørende distrikter. 

2. En service, hvor man spørger på et distrikt og 

får returneret de tilhørende adresser. 

3. En deltaservice, hvor leverandører kan 

opdatere med dag-til-dag ajourførte data i 

deres systemer. 

Dertil kommer en mulighed for at downloade en 

csv-fil via ftp, enten som initial download, hvor 

man derefter ajourfører med delta servicen, eller 

ved fx ugentlig download af hele datasættet. 

Serviceplatformen kommer også 

til at køre på den fælles løsning 

KL og KOMBIT arbejder på, at der ikke skal 
ske ændringer i Serviceplatformens udstilling 
af kommunale distrikter, som anvendes af 
flere kommuner og leverandører.  
 

 

http://fkg.mapcentia.com:3000/app/fkg/fkg/#stamenTonerLite/8/10.5716/54.58/fkg.t_5710_born_skole_dis
http://fkg.mapcentia.com:3000/app/fkg/fkg/#stamenTonerLite/8/10.5716/54.58/fkg.t_5710_born_skole_dis
http://fkg.mapcentia.com:3000/app/fkg/fkg/#stamenTonerLite/8/10.5716/54.58/fkg.t_5710_born_skole_dis


Frivillige kommunale distrikter 
Nyhedsbrev august 2018 

Det er målet, at Serviceplatformen kan, uden 

ændringer for brugerne, trække distrikter fra 

samme services, som kommunernes leverandører 

af skolesystemer.  

Efter sommer vil der yderligere blive 

kommunikeret om udstillingen på 

Serviceplatformen, når at være helt klar pr. 1. 

oktober 2018, hvor distrikterne udgår af CPR vej. 

Andre kommunale distrikter 

De andre kommunale distrikter, som findes i CPR-

vejregisteret og som kommunerne fortsat 

benytter, kan nu uploades til løsningen. Brug 

samme metode som i anvendte til 

skoledistrikterne. 

Det drejer sig om distrikter for  

− Befolkning (5713 prog_distrikt, type 11). 

− Socialdistrikter (5711 an_distrikt, type 6). 

− Diverse distrikter (5711 an_distrikt, type 

98). 

De resterende frivillige distrikter fra CPR-

vejregisteret kan også etableres med upload 

funktionalitet, såfremt kommunerne ønsker 

dette. Det drejer sig om 

− Byfornyelsesdistrikter 

− Evakueringsdistrikter 

− Varmedistrikter  

Nye procedurer for ajourføring - 

en kommunal beslutning 

Når kommunerne uploader distrikterne til den 

fælles løsning i Mapcentia foregår det som 

indtegnede områder på et kort og ikke som hidtil 

ved indlæsning af enkelte adresser med 

tilhørende distriktsoplysninger.  

De indtegnede områder skal vedligeholdes i 

andre systemer end enkeltadresser, hvilket 

kræver, at de medarbejderne lærer et nyt system 

at kende eller at opgaven flyttes til andre 

medarbejdere. Det er op til den enkelte 

kommune at afgøre hvilken løsning der 

implementeres. 

KL vil gerne understøtte kommunernes indsats 

med omlægning af sagsgange. Fx ved at  

− Formidle udveksling af erfaring om hvad 

der fungerer godt og mindre godt. Det 

kan være på hjemmeside eller lignende.  

− Arrangere workshops, hvor kommunerne 

kan udveksle viden om emnet. 

− Konkret rådgivning om sagsgange.  

Læs mere 

På links herunder kan du læse mere om projektet 

med de ”frivillige kommunale distrikter” samt 

relaterede projekter: 

KLs hjemmeside med yderligere link til teknisk 

vejledning og tidligere nyhedsbreve: 

http://www.kl.dk/Kommunale-

opgaver/Teknik-og-miljo/Digital-

forvaltning/Kommunal-implementering-af-

grunddata/ 

Danmarkskort med distrikter: 

http://fkg.mapcentia.com:3000/app/fkg/fkg

/#stamenTonerLite/7/12.7771/55.6404/fkg.t

_5710_born_skole_dis 

CPR-kontoret og adgang til de kommunale 

distrikter: 

https://www.cpr.dk/kunder/gratis-

download/vejregister-og-

udtraeksbeskrivelse/ 

DAGI projektet: 

https://sdfe.dk/hent-data/danmarks-

administrative-graenser-dagi/ 


