
Den 5. december 2014 

 

Sags ID: SAG-2014-06319 

Dok.ID: 1944338 

 

TKG@kl.dk 

Direkte 3370 3464 

Mobil 4054 9750 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

Telefon 3370 3464 

 

www.kl.dk 

Side 1/4 

 

1 

 

NOTAT  

Status for Adresseprogrammet  

1. Konklusion 
Der er over de sidste par måneder gennemført justeringer i Adresseprogram-

met (GD 2), som berører kommunerne. Der er: 

 

1. Gennemført en re-planlægningsproces for det samlede adresseprogram, 

der er resulteret i en ny implementeringsplan for adresseprogrammet og 

 

2. Foretaget en ændring i udviklingsplanerne for en adresseklient til brug for 

kommunerne. Den nye adresseklient forventes klar i december 2015. 

2. Ny implementeringsplan for Adresseprogrammet 
På grund af ændrede forudsætninger på en række områder er der udarbejdet 

nye implementeringsplaner for Ejendomsdataprogrammet (GD1) og Adresse-

programmet (GD2) og styregrupperne for programmerne har den 18. novem-

ber 2014 tiltrådt planerne. 

Implementeringsplanen for Adresseprogrammet indebærer et komplekst sam-
spil med mange aktører, systemer og tværgående afhængigheder. Dette betyder, 
at hvis nogle forudsætninger om leverancetidspunkter m.m. ikke holder, vil det 
let kunne have afsmittende virkning på tidspunktet for idriftsættelse. 

Implementeringsplanen for Adresseprogrammet har derfor høj risiko. Risikoen 
søges håndteret ved løbende at monitere på fremdrift og afhængigheder og ved 
truende afvigelser proaktivt at udarbejde alternative implementeringsscenarier. 

Implementeringsplanen beskriver den tekniske implementering for Adresse-
programmet. Selve ibrugtagningen af Adresseprogrammet foregår i praksis i 
høj grad via Datafordeleren, og Adresseprogrammet er afhængig af at dennes 
funktionalitet og idriftsættelse. Grunddataprogrammets samlede succes forud-
sætter således, at alle systemer er i drift og fungerer i en sammenhæng. 
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Idriftsættelsen af Adresseprogrammet vedrører registrene Adresseregistret 
(DAR), DAGI og Stednavne.  

Nedenfor i figur 1 er en samlet tidsplan for de enkelte registre. Adresseregistret 
forventes i drift ultimo 2016. Den samlede og detaljerede Implementeringsplan 
for Adresseprogrammet findes på: http://grunddata-ejendom-
adresse.dk/implementeringsplan_gd2 

Figur 1: Implementeringsplan for Adresseprogrammet (GD 2) 

 

 

Nye tidsterminer for afslutning af den kommunale opgave med at 

fastsætte nye adresser 

Den kommunale opgave med at fastsætte flere og nye adresser bliver berørt 

af den nye implementeringsplan. Overordnet set er der tale om omkring et 

års forlængelse af den afsatte tid til løsning af den kommunale opgave.  

 

Den første termin for afslutning af den kommunale opgave er derfor nu 

fast til 1. marts 2016. Det vil sige at adresseopgaver, der er relateret til ko-

lonihaveområder, feriecentre og uformelle bebyggelser på kommunalt ejet 

jord og andre adresser til brug for personophold skal være afsluttet senest 

marts 2016. 

 

Øvrige opgaver skal være afsluttet senest 1. juni 2016. 

 

Der er ligeledes i planen indlagt en periode til opfølgning og justeringer, 

efter at CPR, CVR, SKAT og Danmarks Statistik har taget de nye adresser i 

brug. Det vurderes derfor, at der vil blive tale om kommunal involvering 

frem til foråret 2017. 

 

 

 

http://grunddata-ejendom-adresse.dk/implementeringsplan_gd2
http://grunddata-ejendom-adresse.dk/implementeringsplan_gd2
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Aktuel status for kommunerne arbejde med nye adresser 

Alle opgavelisterne, som skal bruges i forbindelse med fastsættelse af nye 

adresser er udsendt til kommunerne, og opgaven blev i gangsat primo maj 

2014.  

 

Der er pr. 25. november 2014 gjort status for den kommunale fremdrift i 

opgaveløsningen (figur 2). De ”røde” kommuner er de kommuner, der 

mangler mere end 90 % af listerne vedr. kolonihaveområder, feriecentre og 

uformelle bebyggelser på kommunalt ejet jord og andre adresser til brug for 

personophold.  

 

Figur 2: Kommuner, der mangler mere end 90%* 

 
 

*Status er gennemført på opgavelisten ”ukendte adresser i DAR” 

3. Skift i adresseværktøj – tilbud om ny adresseklient i 
december 2015 

Det var oprindelig tanken, at en Adresseklient 1.0. skulle have været til rå-

dighed for kommunerne i foråret 2014. 

  

Adresseklient 1.0 var tænkt som det nye, effektive, kortbaserede værktøj, 

som kommunernes adressemedarbejdere skulle kunne have haft glæde af i 

forbindelse med opgave med at supplere adresser. I foråret 2014 blev det 

dog ikke en version 1.0 – men i stedet en version 0.9. 
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Værktøjet har i flere omgange været forsinket, og tilpasninger der ville kun-

ne medtages frem til maj 2015 var beskedne. Derfor blev der i oktober truf-

fet beslutning om at vælge en alternativ løsning . 

  

I oktober 2014 blev det konkluderet, at leverancerne fra leverandøren - ind-

holdsmæssigt og tidsmæssigt - lå så langt fra den oprindelige bestilling, at det 

blev nødvendigt at overveje alternative løsninger for at kunne støtte kommu-

nerne bedst muligt. 

Da det viser sig, at der findes alternative løsninger, som formentlig hurtigere og 
bedre kan støtte kommunernes i deres arbejde, blev det besluttet at gøre en 
sådan klar til brug den 15. december 2014. 

Alle kommuner vil derfor få tilbudt fri adgang til adresseværktøjet AdrLink fra 
firmaet GeoSites, som vil blive rullet ud den 15. december.  

Den nuværende Adresseklient 0.9. vil blive videreført i sin nuværende form, 

så kommunerne vil stadig kunne anvende denne som primært værktøj til at 

ajourføre adresser, ligesom arbejde udført i ADK 0.9. ikke går tabt. 

 
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har indgået en samlet abonne-

mentsordning for alle kommuner, og de kommuner, der allerede har en 

abonnementsordning med GeoSite, vil få refunderet beløbet direkte af 

GeoSite.   

 

I anden uge i 2015, vil der blive afholdt regionale møder, hvor adressemed-

arbejdere vil kunne få vejledning i brug, installering og opsætning af 

Adr.Link. 

 

Yderligere oplysninger 
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Tine K. Garbers 

på mail: tkg@kl.dk eller på telefon: 33 70 34 64. 

 

Den nye implementeringsplan for Adresseprogrammet findes på: 
http://grunddata-ejendom-adresse.dk/implementeringsplan_gd2 

 

mailto:tkg@kl.dk
http://grunddata-ejendom-adresse.dk/implementeringsplan_gd2

