
FAQ liste om distrikter 
Baseret på spørgsmål fra erfamøde i GeoØst torsdag 19. april 2018.  

Hvorfor lægger vi ikke distrikter i DAGI 

DAGI er styret og udviklet af staten til de distrikter som staten har en administrativ interesse i. 

Kommunerne ønsker ikke at være afhængig af staten og DAGI er derfor fravalgt som database for de 

kommunale distrikter.   

Frivillige distrikter 

De frivillige kommunale distrikter er netop frivillige fordi staten ikke har interesse i dem og derfor ikke 

ønsker at betale for at kommunerne vedligeholder og drifter dem. 

Dobbeltregistrering 

Skift af systemer er altid forbundet med en periode med dobbelt registrering. Ved DAGI er det min. 4 

måneder. Med Mapcentia bestemmer kommunerne selv. Jo hurtigere vi lægger data ind og får en aftale 

med leverandørerne, jo kortere bliver perioden med dobbeltdrift. 

Befolkning/prognose 

Nogle kommuner bruger både befolknings- og prognosedistrikter, mens andre bruger samme distrikt til 

begge formål. CPR-vej indeholde befolkningsdistrikter som default, men der kan oprettes en distriktstype 

der hedder prognosedistrikt. Det er kommunerne selv der afgør, hvordan de bruger distrikterne, men der 

blev på mødet i GeoØst udtrykt et ønske om fælles retningslinjer for brug af befolkningsdistrikt og en anden 

type distrikt til prognose/statistik.  

Møde med systemleverandører af skolesystemer 2. maj 

Her mødes KMD og IST, der levere skolesystemer, med KL, der har løsningen og med LIFA, der levere en 

service baseret på skoledistrikter og de officielle danske adresser. Målet er, at vise leverandørerne, hvordan 

de kan trække adresser med en entydig reference til et skoledistrikter på en måde, der ligger tæt op af det 

deres systemer kan håndtere. 

Udstilling af distrikter som polygoner 

Den oprindelige beslutning om at udstille distrikterne på DAI er ikke ændret, men blot udsat. De distrikter 

der nu ligger på DAI, vil blive fjernet når distrikterne er overført til Mapcentia. Hvis der senere træffes ny 

beslutning om udstilling på DAI, kan dette ske ved at viderestille en service fra Mapcentia. Det kan 

etableres med ca. 3 måneders varsel og koster 25.000 kr. + årlig drift.   

Udstilling af distrikter som service 

Begrundelsen for at lade en service udvikle i dette projekt er dels at alternativet er at begge leverandører 

udvikler egne løsninger (og sender regningen til de kommunale kunder) og dels at stille leverandørerne lige. 

Samtidig opnås at løsningen baseres på rene grunddata.    

  



Dato for overgang af skolesystemer 

På mødet med leverandørerne 2. maj 2018 bliver det aftalt, hvordan overgangsperioden kommer til at 

forløbe.  Det afhænger af hvor lang tid leverandører skal bruge til at afprøve og omstille deres systemer. Så 

snart datoen er kendt bliver den meldt ud til kommunerne. 

Datavask 

Registreringerne i CPR-vej som enkeltadresser med tilknyttet distrikt gør, at der kan forekomme ”fejl” i 

data. Fejlene opstår ved ajourføring, hvor der ikke er overblik over de allerede eksisterende data i systemet. 

Derved kan der forekomme løse adresser, der befinder sig i andet distrikt.  

Overgange til geografiske distrikter, hvor man kan se de regulære polygoner, vil alt andet lige give et andet 

data output end CPR-vej. Omfanget af fejl/forskel i data varierer fra kommune til kommune. Det kan blive 

nødvendig at vaske data inden drift. Det ved vi i løbet af maj 2018. 

Målet er at komme i drift inden det nye skoleår starter i august. Dvs. arbejdet skal afsluttes inden 1. juli 

2018.  

 

 


